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T A R T A L O M M U T A T Ó 

a 2011. június 01-jei képviselő-testületi ülés előterjesztéseiről 

 
  1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi munkaterve. 
  2. SZEOB  kérelme- jogszabályváltozásból adódó munkáltatói intézkedés  
      kapcsán. 
  3. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)  

       kérelme. 
  4. Intézményi alapító okiratok módosítása.  
  5. Napközis csoportok meghatározása a SZOI- ban. 
  6. SZOI kérelem határozott idejű álláshely betöltésére (gyógypedagógus) 
  7. Nyári gyermekétkeztetés biztosítása. 
  8. A Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. 
  9. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a háziorvosi ellátás kapcsán.  
 10. A kollégium kihasználtságának vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskola  

       és Kollégiumban. 

 11. Utóellenőrzés a 2010. évi ellenőrzésekről. 

 12. Telekadó rendelet-tervezet. 

 13. Szentgotthárd- Máriaújfalu, Hársas-tó strand megnyitásához szükséges  
       feltételek biztosítása. 

 14. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2010. évi beszámolója. 

 15. Gotthárd Therm Kft. 2010. évi beszámolója 

 16. Rendelet módosítás (Önkormányzat vagyonáról) .Haszonkölcsönbe  

        adás. 

 17. A SILENCE Kft. kérelme a helyi építési szabályzat és szabályozási  

       terv felülvizsgálata  vonatkozásában . 

 18. Az UNIO-BLUMEN 2009 Kft és az EUROGAST Bt.  
        településszerkezeti terv felülvizsgálatára irányuló kérelme .   

 19. Területvásárlási kérelem, eladási ár meghatározása (Gotth.Lak-Ép  

        2008Kft.) 

 20. Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai  koncepciójának és Cselekvési  

        tervének felülvizsgálata. 

 21. Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat  

        kapcsolata. 
 22. A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése. 

  Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a    

  szükséges  felújítások  lehetőségeiről. 

 23.Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt             

       határidejű határozatokról. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. június 01-jei ülésére 

 

Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi munkaterve. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás szerint „5. Együttműködés, ellenőrzés 5.1. A Szerződő Felek folyamatosan 

együttműködnek egymással. Az Egyesület évente benyújtja éves munkatervét - ezzel 

egyidejűleg beszámol az előző év munkájáról, valamint a beadott és az elnyert pályázatokról 

is.” Az Egyesület a 2010. évi munkájáról már ez év februárjában beszámolt az 

Önkormányzat felé, azt a Képviselő-testület el is fogadta a 35/2011. számú határozatával. 

Az Egyesület munkaszervezete most elkészítette az Egyesület 2011. évi munkatervét - az 

Egyesület elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását. 

 

A munkaterv felépítésében jól strukturált, szakmailag jól rendezett. Az elkészített terv rövid 

helyzetelemzést követően áttekintést nyújt a 2011-ben már eddig megrendezett 

programokról és az év hátralévő részére részletesen felsorolja a feladatokat, tevékenységeket 

a felelős személyek megnevezésével. A munkaterv a már hagyományos rendezvények 

mellett (Gyermeknap, SZIN, Hopplá, Szentgotthárdi Történelmi Napok stb.) új 

kezdeményezéseket is tartalmaz.  

  

A munkaszervezet feladatának tekinti, hogy a szórakozási, szabadidős tevékenységek 

színvonalasabbá, kicsit mássá tétele mellett minden városlakó, a kistérségi területeken élők, 

az ide érkező látogatók, a gyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálja a számára 

megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket és élettel töltse meg a várost. A munkaszervezet 

célként tűzte ki: 

 „a régi programok is megújult formában, kicsit máshogy, más tartalommal kerüljenek 

megrendezésre, az újak pedig új színfoltjai legyenek a városnak, ezzel indítva el a 

fejlődés lassú folyamatát, 

 az anyagi lehetőség keretének betartását, figyelembe véve az egyesület jelenlegi 

pénzügyi helyzetét, illetve ennek megoldását”. 

 

Éves munkatervük és kitűzött céljaik alapján dolgoznak a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Művészeti csoportjai – Szentgotthárd Város Fúvószenekara és Szentgotthárd Város 

Vegyeskara. Ezek a csoportok fellépéseikkel gazdagítják a város kulturális programjait 

rendezvényeinken. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2011. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint megismerte és jóváhagyja. 
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Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:   Kiss Éva elnök  

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 2011. évi munkatervét az 1. számú melléklet szerint megismerte és az alábbi 

kiegészítéseket javasolja azzal kapcsolatban: 

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

Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Kiss Éva elnök 

 

Szentgotthárd, 2011. május 18. 

 

               Huszár Gábor  

                polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

 

 

 

2011. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. május 16. 
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A szentgotthárdi Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. szeptember 1. óta látja el a város 

közművelődési feladatait. Jelenleg 35 tagja van az egyesületnek.  

A korábbi elnök, Szalainé Kiss Edina munkaviszonya 2011. február 28-al közös megegyezéssel 

megszűnt. 

A 2011. március 10-ei közgyűlésen Kiss Éva került megválasztásra a Pannon kapu Kulturális 

Egyesület új elnökének. Ezen a közgyűlésen megválasztásra kerültek az új elnökségi tagok is, 

valamint az elnökség létszáma 7-ről 9 főre bővült, melynek tagjai: Kiss Éva(elnök), Dr. Gábor 

László(elnökhelyettes), Petroviczné Domonkos Katalin(titkár), Dr. Dancsecs Zsolt, Horváth 

Tiborné, Korpics Ferenc, Labritz András, Lászlóné Király Tünde, Nagy Rita. A felügyelő 

bizottság tagjai is megváltoztak. Jelenleg Dancsecsné Kovács Andrea, Csukly Gergely, Dr. Sütő 

Ferenc kerültek megválasztásra.  

Az egyesület 2005. szeptember 1. óta munkacsoportot tart fenn, amelynek személyi összetétele 

jelenleg 5 főből áll: Károly Andrea (munkaszervezet vezető), Horváth Anita 

(művelődésszervező), Ritóperné Dancsecs Rita (dekoratőr-szervezési asszisztens), Virányi 

Balázs (gondnok-technikus), Szabó Ferencné (takarítónő).  

Az egyesület elnöke 2011. április 21-én állt hivatalosan munkába, azóta látja el az elnöki 

teendőket.  

Mivel az egyesület életében történt változások miatt nem készült az év elején elfogadott 

költségvetés, munka- és programterv, ezért a januártól áprilisig tartó időszakban a 

munkaszervezet tagjai egy vázlatos programterv alapján, a lehetőségekhez képest igyekeztek 

ellátni a feladataikat Károly Andrea (munkaszervezet vezető) irányításával. 

Az új elnök hivatalos munkába lépése óta folyamatosan történnek előrelépések, hogy az év eleji 

holtpontjáról elmozduljon a munkaszervezet tevékenysége. Továbbra is mindenki törekszik arra, 

hogy tejes lendülettel, lelkiismeretesen végezze a munkáját a közös cél érdekében.  

A cél nem lehet más, mint a város kulturális életének felfrissítése, bővítése tartalmas 

programokkal. A szórakozási, szabadidős tevékenységek színvonalasabbá, kicsit mássá tétele, 

hogy minden városlakó, a kistérségi területeken élők, az ide érkező látogatók, a gyerekektől a 

felnőttekig, mindenki megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket és újra 

élettel teljen meg a város. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben a fejlődés, a változás elképzelhetetlen együttműködés nélkül, a 

civil szervezetekkel, a város lakosságával, vállalkozókkal, a városban működő cégekkel. Fontos 

az összefogás és az, hogy közös érdekek vezéreljenek mindenkit a város kulturális életének 

felvirágoztatására. 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2011. évi munkaterve tartalmazza a már megvalósult 

rendezvényeket, illetve a tervezett programokat. Az év hátralévő időszakában ugyanúgy 

találkozhatnak a már a jól bevált rendezvényekkel, amelyek a város nevéhez kötődnek, de 

ugyanakkor megtalálhatóak lesznek új kezdeményezések is.  

Mindkét esetben két fontos tényezőt tart a munkaszervezet szem előtt. Az egyik, hogy a régi 

programok is megújult formában, kicsit máshogy, más tartalommal kerüljenek megrendezésre, 

az újak pedig majd valóban új színfoltjai legyenek a városnak, ezzel indítva el a fejlődés lassú 

folyamatát. A másik fontos tényező az anyagi lehetőség keretének betartása, figyelembe véve az 

egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét, illetve ennek megoldását is.  

Éppen ezért ebben az évben a munkaszervezet csak kismértékű változást tud majd felmutatni a 

kultúra, a programok terén, de egy helyes irányba történő elmozdulást mindenképpen elindíthat 

és megalapozhatja a jövő évi tartalmasabb munkatervet is. 
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1.1 RENDEZVÉNYEK HAVI LEBONTÁSBAN MEGJELÖLVE AZOK FELELŐSEIVEL 

 

JANUÁR 

 

 

22.  A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi műsor 

Helyszín: Színház aulája 

A kulturális rendezvény a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzatának közös 
szervezésében jön létre. Idén ünnepi köszöntőt mond Huszár Gábor polgármester, majd sor kerül a Szentgotthárd 

Közművelődéséért díj átadására. A megemlékezést Joós Tamás énekmondó műsora zárja. 

Felelős: Károly Andrea 

22.  A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Szalagavató ünnepsége 
Helyszín: Színház nagyterme. 

 

Felelős: Virányi Balázs 

 

29.  A szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskola Szalagavató ünnepsége 

Helyszín: Színház nagyterme. 

 

Felelős: Virányi Balázs  

 

FEBRUÁR 

 

6.  A Szlovén Kultúra Napja 
Helyszín: Színház nagyterme. 

 

Felelős: Virányi Balázs 

 

9.  Civil Tanácsadás 

Helyszín: Művelődés Ház 

 

A Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadása a térség civil szervezeteinek. 

Felelős: Károly Andrea 

9.  Farsangi készülődés- játszóház gyerekeknek 

Helyszín: Színház aulája 

Felelős: Károly Andrea, Ritóperné Dancsecs Rita, Horváth Anita 

12. A Szentgotthárdi Musical Színpad és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös Valentin Napi műsora – 

Szerelemre hangolva címmel 

Helyszín: Színház nagyterme 
 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

14. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében a 

2011. évi tavaszi hangversenysorozat I. előadása 

A Grazi Egyetem Vas megyei diákjainak koncertje 

Helyszín: Refektórium 

 

Felelős: Károly Andrea 
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15.  A 2010. évi Gyermekszínházi sorozat II. előadása – a szombathelyi Varnyú Country koncertje 
Helyszín: Színház nagyterme 

 

Játszunk együtt! – koncert gyerekeknek, közös játékkal, énekeltetéssel.  

Táncverseny, erdei ugróbajnokság, daltanítás.  

 

Felelős: Horváth Anita, Virányi Balázs 

 

16.  A Nemzeti Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. szervezésében 

Filharmónia előadások iskolásoknak - Liszt Ferenc emlékhangverseny 

Helyszín: Színház nagyterme 

 
Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

28. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében a 

2011. évi tavaszi hangversenysorozat II. előadása 

Cemerata Pro Musica kamaraegyüttes koncertje 

Helyszín: Refektórium 

 

Felelős: Károly Andrea 

 

MÁRCIUS 

 

2.  Civil Tanácsadás 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadása a térség civil szervezeteinek. 

Felelős: Károly Andrea 

6. Az Enjoy Tánc- és Sportegyesület és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében –

Tánckavalkád 

Helyszín: Színház nagyterme 
 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Virányi Balázs 

 

8.  Nyugdíjas Farsang 

Helyszín: Színház nagyterme, aulája 

 

Felelős: Virányi Balázs 

 

15. Városi ünnepség – Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

szervezésében  

Helyszín: Színház nagyterme 
 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

21.  A Nemzeti Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. szervezésében 

Filharmónia előadások iskolásoknak – a Savaria Szimfonikus Zenekar hangversenye 

Helyszín: Színház nagyterme 

 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

24. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében – Bödőcs Tibor Stand up Comedy estje 

Helyszín: Színház nagyterme 

 
Felelős: Horváth Anita, Virányi Balázs 

 

28. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében a 

2011. évi tavaszi hangversenysorozat III. előadása 

A SZOI Takács Jenő Zeneiskola hangversenye 

Helyszín: Refektórium 
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Felelős: Károly Andrea 
 

15 – 20. Hüllőkiállítás 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

5 – 25. Góczán Szilvia fotókiállítása 

Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

27 – április 7. Horváth Endre fotóművész kiállítása 

Helyszín: Színház aulája 
 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

ÁPRILIS 

 

2.  Dr. Halmi Iván könyvbemutatója – Kerekespisti és a varázslatos laptop 

Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Horváth Anita 

 

A szentgotthárdi Tulipánfa Foltvarró Klub kiállítása 
Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Horváth Anita 

 

12.  A 2010. évi Gyermekszínházi sorozat III. előadása – a budapesti Tihanyi Vándorszínpad műsora – 

Legszebb kincs a barátság címmel, zenés mesejáték 

Helyszín: Színház nagyterme  

 

Felelős: Horváth Anita, Virányi Balázs 

 

18. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében a 

2011. évi tavaszi hangversenysorozat IV. előadása 

Four Bones Harsonakvartett koncertje 

Helyszín: Refektórium 

 

Felelős: Károly Andrea 

 

19. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében Szex és kultúra - Végh György előadása 

Helyszín: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 

 

A mentálhigiénés szakember interaktív előadása a társadalmi és biológia érettségről középiskolásoknak. 

 

Felelős: Horváth Anita 
 

20. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében irodalmi kvízjáték a Költészet Napja alkalmából – 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Helyszín: Színház aulája 

 

A Költészet Napja alkalmából hagyományteremtő szándékkal ettől az évtől kezdődően megrendezésre kerül egy 

irodalmi kvízjáték általános illetve középiskolás diákoknak.  

A mindenkori téma a kötelező olvasmányok köréből kerül kiválasztásra. 

 

Felelős: Horváth Anita 

 

22.  Húsvéti tojásvadászat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében  

Játszóház gyerekeknek  

Helyszín: Színház aulája, színház környéke 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva 

 

27.  Civil Tanácsadás 

Helyszín: Művelődés Ház 
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A Szombathelyi Civil Szolgáltató Központ tanácsadása a térség civil szervezeteinek. 

 

Felelős: Károly Andrea 

 

30.  Májusfa állítás a Civil Fórum szervezésében 

 

MÁJUS 

 

1. Szentgotthárdi Civilek Napja 

Helyszín: Várkert, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 

 
Szórakoztató műsorok a szentgotthárdi művészeti csoportok fellépésével. Civil szervezetek főzőversenye, 

kirakodóvásár. 

 

Felelős: Károly Andrea, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

2.  A SZOI Takács Jenő Zeneiskola jubileumi koncertje – 30 éves a zeneiskola 

Helyszín: Színház nagyterme 

 

Felelős: Virányi Balázs  

 

9. Európa Nap – a Négylevelű Szerencsehozó Lóhere Projekt keretében 
Helyszín: Színház aulája, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 

 

Öt országból érkező művészeti csoportok bemutatkozása. 

 

Felelős: Károly Andrea 

 

11. MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata Drog Art Színpadának prevenciós előadása:  

Gina címmel 

Helyszín: Színház nagyterem 

 

Felelős: Horváth Anita 

 

14. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében - 

Fúvóskoncert  

Helyszín: Színház nagyterem, SZOI Széchenyi István Általános Iskola aulája 

 

A koncerten a Szentgotthárd Város Fúvószenekara mellet fellép Hrabovszky-Orth Katinka és Sipos Dávid- ének 

 

Felelős: Károly Andrea 

 

17 – június 12.  A szentgotthárdi Kázár Józsefné amatőr üvegfestő kiállítása 

Helyszín: Színház aulája 

 
Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

 

JÚNIUS 

 

4. Városi Gyereknap a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és az Életfa Baráti Kör közös szervezésében 

Helyszín: Hársas-tó 

Az Életfa Baráti Kör szervezésében március 4-én kerül megrendezésre az első, Szentgotthárd Város Jótékonysági 

Estélye, melynek bevételéből új értékkel gazdagodhat a Hársas-tó.  

A gyerekek kapnak játszóteret a tó mellett, melynek avatására június 4-én kerül sor. Éppen ezért a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület az Életfa Baráti Körrel karöltve a városi gyereknapot ezzel az eseménnyel kapcsolja össze, 

hiszen mindkettő a gyerekekről, gyerekeknek szól. 
 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

10. Hangjegyüldözők koncert  - a SZOI Takács Jenő Zeneiskola növendékei 

Helyszín: Színház  
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Felelős: Virányi Balázs 

 

11. SZIN - Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

Helyszín: Színház aulája, környéke és a város 

 

A nap 13 órától kezdődik, melynek keretében lesz vetélkedő, kerekasztal beszélgetés, egészségügyi szűrés, 

környezetvédelmi program, fotópályázat. 

A nap végén Stolh András drogprevenciós előadására kerül sor. 

 

Felelős: Horváth Anita 

 

18 – július 24. Págyi Zsóka keramikus kiállítása 
Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Damcsecs Rita 

 

25. Szent Iván éji rendezvény a Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület szervezésében 

Helyszín: Színház előtti tér 

 

A rendezvényen a Szentgotthárd Város Fúvószenekara és az Enjoy Tánc- és Sportegyesület közös műsora hallható 

és látható. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület is kapcsolódik a rendezvényhez a Szent Iván éji hagyományok 

felelevenítésével. 
 

Felelős: Károly Andrea, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

27. Városházi Esték – Nyárköszöntő Hangverseny a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében, a 

Szentgotthárdi Vonósok és Énekkar közreműködésével 

Helyszín: Refektórium 

 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs 

 

JÚLIUS 

 

16.  XVIII. Hopplá Könnyűzenei Fesztivál. 
Helyszín: Várkert, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 

Még 1990-ben egy nyári program keretében helyi amatőr együttesek léptek fel, akiknek olyan nagy sikere volt, hogy 

felmerült annak ötlete, hogy évente legalább egy alkalommal legyen olyan rendezvény, ahol ezek az amatőr 

zenekarok felléphetnek, kiegészülve a környék hasonló zenekaraival. Ebből az elgondolásból született meg a Hopplá 

Amatőr Könnyűzenei Fesztivál, melynek elsődleges célja a városban és térségében, valamint a régióban működő 

zenekaroknak – pop, rock és blues formációknak – fellépési és bemutatkozási lehetőség biztosítása. Az első ilyen 

rendezvény tehát 1990-ben volt és azóta minden nyáron megrendezésre került. De az utóbbi években valahogy 

elvesztette a korábbi lendületét és célját, így egyre kevesebb résztvevője volt az eseménynek a közönség részéről. Így 

felmerült az a kérdés, hogy a továbbiakban érdemes-e ezt az eseményt megtartani. Aztán egyszer csak történt 

valami, ami új lendületet adott a Hopplá első szervezőinek, és teljesen új alapokra helyezik a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel karöltve a rendezvényt. Megújul, kicsit mássá válik, és remélhetőleg újra a közönség 
kedvencévé növi ki magát a nyár egyik kiemelkedő eseménye. 

Az est tervezett sztárvendége Ganxsta Zoole és a Kartel lesz. 

 

Felelős: Horváth Anita 

 

Július vége a Történelmi Napokhoz kapcsolódva – Elisabeth Lederberger festmény kiállítása 
Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Damcsecs Rita 

 

29-31. – Szentgotthárdi Történelmi Napok. 

Helyszín: Színház, a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad. 
 

A 2011. július 29-31. között immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Szentgotthárdi Történelmi Napok 

rendezvénysorozat. Az 1664-es Szentgotthárdi Csata  évfordulója alkalmából rendezendő eseménysorozat  egyik fő 

eleme a Csatafutás. Ehhez kapcsolódik a Pannon Kapu Kulturális Egyesület programsorozata, amely ezen a nyári 
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hétvégén is tartalmas kulturális eseményekkel várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt, határon innen, és határon 
túlról is.   

A program megvalósításához a 24 város szövetsége projekt keretében pályázati forrást is igyekszünk megnyerni, 

ezzel még színvonalasabbá téve a rendezvényt, melynek vázlatos, szervezés alatt lévő menete a következő:  

Július 29. 

 

13:00 Homokfoci bajnokság a hétvégén 

17.00 Jelmezes felvonulás Szentgotthárd utcáin 

17.45 Rendezvény ünnepélyes megnyitása 

18.00 Újvári Gyöngy énekmondó műsora 

18.30 Kátai Zoltán énekmondó műsora 

19.00 Íjászbemutató a Várkerti Szabadtéri Színpad előtti téren 
20. 00 Kerka Táncegyüttes – Lenti néptánc műsora (City Cooperation tag) 

 

Július 30.  

 

Délelőtt: gyermekprogramok: 

Játszóház 

Gyermekkoncert – Katáng együttes 

Délután:  

Szentgotthárdi Csata emlékfutások több korosztályban 

Játszóházi programok 

Hagyományőrző együttesek táborai 
Népművészeti vásár 

II. Szent Sebestyén Íjászverseny 

 

Este: A szentgotthárdi Csata élőben 

 

Július 31. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó 

 

Program: 

14.00 – 14.30 Zenekarok érkezése a Széchenyi I. Általános Iskola előtti parkolóba 

Tervezett résztvevők: A City Cooperation-ban résztvevő városok fúvószenekarai közül 5 együttes: Magyarországról 

3, valamint 1-1 együttes Szlovéniából és Ausztriából 

Magyarországról: Muramenti Fúvósok Letenye 
        Körmend Város Fúvószenekara 

        Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

Szlovéniából és Ausztriából az együttesek szervezése most van folyamatban 

Tervezett összlétszám: kb 200 fő 

14.45 Zenés menet Szentgotthárd utcáin a résztvevő együttesekkel a Barokk templom előtti térre 

Vonulás 3 útvonalon: 

1. Művelődési Ház épületétől (Kossuth L.u.7.) a kettős körforgalmon keresztül a Barokk templom előtti térre 

2. Szabadság téri ligettől a kettős körforgalmon keresztül a Barokk templom előtti térre 

3. Mártirok u. 4-től a kettős körforgalmon keresztül a Barokk templom előtti térre 

 

15.00 Ünnepélyes megnyitó a Barokk templom előtti téren 
Zenekarok beérkezése, ünnepélyes fogadásuk, ajándékok átadása 

Köszöntők 

Közös számok: 

 

16.00 – 19.30 Szórakoztató műsorok a résztvevő együttesekkel 
Helyszín: Színház és a Templom között felállított fedett szabadtéri színpad 

 

18.00 Vacsora több turnusban 

 

20.00 Záró koncert: Wolf Kati és Takács Nikolas 

 

A három nap folyamán népművészeti kirakodóvásár. 
 

Felelős: Károly Andrea, Kiss Éva, Horváth Anita, Ritóperné Dancses Rita, Virányi Balázs 

 

 

 

AUGUSZTUS 
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Augusztus közepe – Kerékpárfotó kiállítás és régi kerékpárok bemutatása 
Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Damcsecs Rita 

 

20.  Szent István ünnepe alkalmából kulturális és szórakoztató műsor, kirakodóvásár a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület és Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezésében  

Helyszín: a Barokk Templom és a Színház között felállított szabadtéri színpad 

 

Felelős: Károly Andrea, Virányi Balázs, Horváth Anita 

 

Augusztus vége: Városházi esték – Nyárbúcsúztató Hangverseny, a SZOI Takács Jenő Zeneiskola 

növendékeinek koncertje 
Helyszín: Refektórium 

 

Felelős: Károly Andrea 

 

Július 4 – augusztus 12. Gotthárdi Vakáció – nyári táborok gyerekeknek  

Helyszín: Színház aulája, környéke  

 

A Gotthárdi Vakáció sorozat az idén első alkalommal indul útjára és terveink szerint minden évben sok gyerek és 

szülő örül majd ennek a táborozási lehetőségnek. A város más táboraihoz igazítva alakítjuk ki a táborok időpontjait 
és tematikáit, melyek heti rendszerességgel indulnak, öt naposak és reggel 8 órától délután 4-ig biztosítanak 

tartalmas kikapcsolódást a gyerekeknek. Hagyományőrző, természetvédő, kamasz lányoknak való, médiával 

foglalkozó, különleges kézműves mesterségeket bemutató és tánctábor várja az érdeklődőket. A cél az, hogy a sok 

játék mellett, egy-egy tábor tematikusan kerüljön kialakításra és a gyerekek sok információval, érdekességgel és 

élménnyel gazdagodjanak. És természetesen nem titkolt szándékkal azért, hogy megkönnyítsük a szülőknek a 

gyerekek nyári felügyeletét is. Táboraink szakmai segítők közreműködésével folynak majd, ezzel is biztosítva a 

magas színvonalat. 

 

Felelős: Kiss Éva, Horváth Anita, Károly Andrea, Ritóperné Dancsecs Rita 

 

 

SZEPTEMBER 
 

16-22. Mobilitás Hete – Kapcsolódás az országos rendezvénysorozathoz a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

és Szentgotthárd Város Önkormányzata szervezésében  

Helyszín: Színház aula, színház környéke 

 

Felelős: Horváth Anita, Károly Andrea, Kiss Éva, Virányi Balázs 

 

23. Szüreti Vigadalom – játszóház gyerekeknek, sok meglepetéssel 

Helyszín: Színház aula 

 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva 
 

26. FIKUSZ – Diák Önkormányzat képzés 

Helyszín: Színház nagyterem 

 

Felelős: Horváth Anita 

Szeptember 7. – A Móra Ferenc Város Könyvtár és a Pannon kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében 

ciprusi fotókiállítás és előadás 
Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Damcsecs Rita 

 

OKTÓBER 
 

8. Kórustalálkozó a Zene Világnapja alkalmából – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Szentgotthárd 

Város Vegyeskara szervezésében 

Helyszín: Színház nagyterme 

 

Felelős:  Károly Andrea, Virányi Balázs 
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23. Városi ünnepség – Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

szervezésében  

Helyszín: Színház nagyterme 

 

Felelős: Horváth Anita, Virányi Balázs 

 

24. FIKUSZ – Diák Önkormányzat képzés 

Helyszín: Színház nagyterem 

 

Felelős: Horváth Anita 

 

27. Töklámpás játszóház  

Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva 

 

28. VII. Tökparti, avagy Halloween gotthárdi módra 

Helyszín: Színház, Várkert, Városközpont. 

 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Kiss Éva, Horváth Anita, Virányi Balázs 

 

Október vége - a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona lakóinak alkotásaiból 

megrendezésre kerülő kiállítás 
Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Damcsecs Rita 

 

NOVEMBER 

 

12. Egészség Nap – Ezoterikus Nap 

Helyszín: Színház  

  

Még szervezés alatt. 

 
Felelős: Horváth Anita, Kiss Éva 

 

26. Adventi Hangverseny a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében 

Szentgotthárd Város Vegyeskara közreműködésével 

Helyszín: Színház nagyterem 

  

Felelős: Károly Andrea 

 

28.FIKUSZ – Diák Önkormányzat képzés 

Helyszín: Színház nagyterem 

 
Felelős: Horváth Anita 

 

2011. év őszétől ismét elindul a 2011/2012-es Gyermekszínházi évad három előadással.  

A pontos előadásokat, azok időpontját év közben, leginkább a nyár folyamán tudjuk egyeztetni az adott 

társulatokkal. 

Jelenleg felnőtt nagyszínházi bérletes előadás tervezése nincs folyamatban. A színházi előadások rendkívül magas 

költsége miatt ezek nem bizonyultak a korábbi évek tapasztalatai alapján rentábilisnak. Hogy változást sikerüljön 

elérni ezen a területen is, mindenképpen más irányvonalat kell követni, hiszen színházra szükség van, és sok 

színházszerető emberek él környezetünkben. 

Az előadásokat nem csupán csak előadásként kell megteremtenünk, hanem fel kell építeni mellé valami újat, ki kell 

egészíteni azt más szolgáltatással is, hogy még vonzóbbá tehessük a színházszeretők számára. (pl. állófogadás, az 

előadás témaköréhez kapcsolódó kiegészítő programok)  
Egyedi előadások szervezése, mint (pódium előadások, kisszínházi előadások) folyamatban és egyeztetés alatt 

vannak. Reményeink szerint a 2011/2012-es évadban sikerül újra színvonalas előadásokat megteremtenünk ilyen 

irányú elmozdulással.  

 

 

DECEMBER 
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Decemberben -  A Szentgotthárdi Fotókulub kiállítása 

Helyszín: Színház aulája 

 

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita 

 

6. Mikulás - játszóház és csatlakozás a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Cipősdoboz akciójához, az 

Életfa Baráti Kör és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület közös szervezésében 

Helyszín: Színház aulája 

  

Felelős: Kiss Éva, Ritóperné Dancsecs Rita 

 

December végén – Karácsonyi Hangverseny a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a SZOI Takács Jenő 

Zeneiskola közös szervezésében 

Helyszín: Színház nagyterem 

  

Felelős: Károly Andrea 

 

24. Karácsonyváró játszóház és műsor a Glória Színjátszókör közreműködésével 

Helyszín: Színház  

  

Felelős: Ritóperné Dancsecs Rita, Károly Andrea, Horváth Anita 

 
A 2011. évi munkaterv valóban csak egy terv, de a benne szereplő programok mindegyike megrendezésre kerül. 

Viszont vannak olyan elképzelések még a tarsolyban erre az évre vonatkozólag, amelyek szervezése még gondolati 

stádiumban vannak, ezért ebben a munkatervben nem kerültek feltüntetésre.  

Természetesen, ha véglegessé válik egy-egy még tervezett elképzelés, akkor az mindenképpen a város kulturális 

életének színvonalát fogja emelni, úgy hogy a Pannon Kapu Kulturális Egyesület pénzügyi kiadásait nem növeli, 

viszont esetlegesen egy bevételi forrással számolhat. 

 

1.2. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET MŰVÉSZETI CSOPORTJAI 

Szentgotthárd Város Fúvószenekara 

Karnagy: Rápli Róbert 

2011. évi programjaik 

 
Szentgotthárd Város Fúvószenekara heti két alkalommal - kedd: 18,30-20,00 és péntek 18,30-21,00 - tartja 

próbáját a művelődési ház nagytermében.  

 

Eddig ismert fellépések: 

Március 15. Ünnepi megemlékezés 

Május 1. Szórakoztató műsor 

Május 14. Fúvóskoncert 

Május 28. Celldömölk Kráterhangverseny 

Június 18. Szombathely Fúvóstalálkozó 

Június 25. Őrségi Vásár megnyitó 

Június 25. Szent Iván Éj 
Július 31. Fúvószenekari Találkozó  

Augusztus 20. Körmend és Szentgotthárd 

Szeptember 24. Kőszegi Szüret. 

Október 23. Városi Ünnepség 

Szentgotthárd Város Vegyeskara 

Karnagy: Soós János 

2011. évi programjaik 

 

Szentgotthárd Város Vegyeskara keddenként 18.30 - 20.00 tartja próbáit a zeneiskolában 

 

Június 27. Nyárköszöntő Hangverseny 

Október 8. Zene világnapi kórustalálkozó 
November vége: Adventi hangverseny 

December: Karácsonyi hangverseny 

 

1.3. A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET SZÉKHELYÉN, TELEPHELYÉN BEJEGYZETT CIVIL 

SZERVEZETEK 
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- Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 

- Szentgotthárd Musical Színpad 

- Szentgotthárdi Civil Fórum 

- Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

- Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub 

 

 

1.4. MŰVÉSZETI CSOPORTOK, EGYESÜLETEK PRÓBÁINAK, FOGLALKOZÁSAINAK RENDJE 

 

 

 

Fúvószenekar Kedd: 18.30 -20.00 
Péntek: 18.30 - 20.30 

művelődési ház -  
zeneterem, nagyterem 

Vegyeskar Kedd  

18.00 - 20.00 

Zeneiskola  

- nagyterem 

Fotóklub Kéthetente 

18.00 

Színház - 

aula 

Rozmaring tánccsoport 

 

Hétfő: 14.30 - 16.00 művelődési ház - 

nagyterem 

Szívklub Minden hónap első hétfőjén 

16.00 - 17.30 

művelődési ház -  

zeneterem 

Jóga Hétfő: 17.30 – 19.00 művelődési ház  

- nagyterem 

Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesület gyűlése 

Minden hónap 3. keddjén 14.30 -

16.00 

művelődési ház  

- nagyterem 

Békefi Antal Népdalkör Kedd: 17.00 - 18.00 művelődési ház -  

zeneterem 

Mazsorett csoport Péntek: 17.00 - 18.30 művelődési ház  

- nagyterem 

Enjoy Táncsport Egyesület Kedd: 20.00 - 21.00 

Szerda: 20.30 - 21.30 

Csütörtök: 19.00 - 21.00 
Péntek: 14.30 - 16.00 

Szombat: 18.00 - 20.00 

művelődési ház  

- nagyterem 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Civil Szolgáltató Központ bázispontjaként működik 2006. második 

félévétől kezdve folyamatosan. 

 
PÁLYÁZATÍRÁS, SZPONZOROK FELKUTATÁSA 

 

A munkacsoport tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek segíthetik az 

egyesület munkáját, a rendezvények színvonalasabb megvalósítását, a működést. A pályázatok jelenthetik ugyanis 

azokat a forrásokat, amelyek megszerzése plussz bevételt generálhat. Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, és 

amennyiben a kiírt pályázat által diktált feltételeknek megfelelünk, a pályázati anyagunkat benyújtjuk.  

2011-ben pályázunk a tavalyi évhez hasonlóan az NCA működési pályázatára, a 24 Város Szövetsége projektre, 

valamint kisebb pályázatokra is, amelyek elsősorban tematikus programok támogatását segítheti. 

A pályázatok felkutatása és megírása mellett a másik legfontosabb plussz forrás szponzorok felkeresése és bevonása 

rendezvényeinkre. A munkacsoport minden tagja igyekszik felvenni és kialakítani kapcsolatokat helyi 

magánszemélyekkel, vállalkozókkal és cégekkel, akik szívesen nyújtanak segítséget akár tárgyi, akár anyagi vagy 
személyes segítségükkel.  

 

Felelős: Kiss Éva, Károly Andrea, Horváth Anita, Ritóperné Dancsecs Rita 

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 
2007-ben készült el a PKKE továbbképzési terve. Ennek alapján a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakalkalmazottaknak kötelező a 120 órás akkreditált tanfolyami részvétel 7 éven belül. 2011-ben Károly Andrea 

vesz részt, a Szombathelyi MMIK által indított közművelődési intézményvezető tanfolyamon. 

KAPCSOLATTARTÁS A MÉDIÁVAL 
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Az egyes rendezvények sikeres lebonyolítása a jó reklámban, marketingben, médiában rejlik. Ma már nem elég, ha 
csak hirdetőtáblán, plakátokon szerepeltetjük a rendezvényeinket, hanem más csatornákat is fel kell kutatnunk. Az 

elektronikus sajtó és az internet megjelenése még szélesebb körben ad lehetőséget programjaink reklámozására.  

Tovább folytatjuk a szóróanyag készítést is, amelyet minden hónapban elkészítünk és egy hónapra előre tartalmazza 

azokat az eseményeket, amelyek a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében válnak valóra. 

A propaganda másik fontos vonala a sajtó, a média. Kapcsolataink valamennyi területen jól működnek. 

 

Médialista: 

Gotthárd TV        

Nyugat Rádió Nyugat Rádió       

Képújság      

Merklin Tímea      
Molnár Piroska       

Pais-Horvath Szilvia       

Porabje        

Rápli Róbert  

sajto@szentgotthard.hu       

Szilágyi József        

Szily Csaba        

Szombathelyi Est       

Tóth Csaba        

Tóth  Andorné        

Szentgotthárd Vas Népe Szerkesztősége Szentgotthárd 
Vas Népe        

Ágoston Gábor        

Rádió Szombathely       

Csala Péter MTI      

Regionális stúdió Sopron       

Rádió Monoster       

Őrségi Nemzeti Park       

Györe Zoltán-Népszabadság       

Németh Andor-vasvili       

SzerkesztŐrség        

Holecz Károly        

Tulok Julianna        
Rábavidék        

Vaskarika        

Tóth Beáta GM       

Őrség Tourinform       

Pajor Renáta        

Vasnépe programajánló       

Kolozsvári Ilona MTI       

Kemencei Ilona 

CSALÁDI IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

A házasságkötések és a gyászszertartások lebonyolítása kapcsán együttműködési megállapodás létezik Ágoston 

Gábor vállalkozó és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között. Az egyesület feladatai közé tartozik a családi 

rendezvények szervezése, ezen belül házasságkötések előkészítése, lebonyolítása, köz- és társadalmi temetések és 

névadók lebonyolítása. Ezeknek a feladatoknak az operatív részét az együttműködési megállapodás alapján a 

vállalkozó végzi el kölcsönös vállalások alapján.  

 
Szentgotthárd, 2011. május 16. 

Kiss Éva 

elnök 
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Előterjesztés 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 2011. június 01-i ülésére 

 

Tárgy: SZEOB kérelme – jogszabályváltozásból adódó munkáltatói intézkedés 

kapcsán 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója a 

melléklet kérelemmel fordult a fenntartóhoz (1. számú melléklet). 

 

A Magyar Közlöny 2011. évi április 12.-i számában került kihirdetésre a 60/2011. 

(IV.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. A módosító 

rendelet 6. § (1) alapján a módosított Rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel 

egészül ki: „Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, 

akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, 

amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben 

meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.” 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) úgy 

rendelkezik, hogy a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt 

végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség alapján fizetési osztályokba 

tagozódnak: 

„a) az „A” fizetési osztályba 

aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör, 

ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött 

munkakör; 

b) a „B” fizetési osztályba 

ba) 

bb) az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör; 

…” 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) rendelkezik arról, hogy a közalkalmazottak 

által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk 

feltételeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Ezen melléklet III. fejezete 

határozza meg, sorolja be a nem ágazatspecifikus munkaköröket, így a kisegítő 

munkakörök körébe tartozó takarítói munkakört is. Ezen munkakörben alkalmazott 

dolgozó, úgy az „A”, mint a „B” fizetési osztályba besorolható.  

 

Mivel a takarító munkakör betöltésére jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, az 

betölthető azzal a végzettséggel, amelyet a módosított rendelet 2. számú mellékletében 

meghatározott, vagyis: ha van bármely olyan végzettsége, mely alapján a magasabb („B”) 

fizetési osztályba lehet sorolni, akkor a magasabb fizetési osztályba kell sorolni a takarító(ka)t. 



 18 

Ezt támasztja alá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény magyarázata is: „Ha a 

jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, 

szakképesítést, szakképzettséget és nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére 

jogosít, a munkakör ellátásához legalább olyan iskolai végzettségre, képesítésre van szükség, 

amelyet a Kjt. 61.§-ának (1) bekezdése a fizetési osztályba soroláshoz előír. Ha a jogszabály a 

munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai 

végzettsége, képesítése alapján kell besorolni, a munkakörre megállapított osztályok 

közül.” 

 
A SZEOB bölcsődei intézményegységében 3 fő takarítót alkalmaznak, és mindhárman 

rendelkeznek olyan végzettséggel, képzettséggel, melynek alapján „A”-ból „B” fizetési 

osztályba sorolhatók. Mivel a jogszabály módosítása 2011. április 15. napján lépett hatályba, az 

Igazgató tájékoztatása alapján a 2011. évi gazdálkodási évet ez a következőképpen terhelné: 

 illetmény növekedés 2011-ben, 7.5 hóra, mindösszesen:   336.750 Ft 

 2011. évi, összes közteher:         90.900 Ft 

 2011. évi összes többlet költség az intézményben:              428.000 Ft 

 
Az Igazgató tájékoztatása alapján ezen takarítónők eddig bruttó 84-85 ezer forintot kerestek 

havonta, ami a jogszabályváltozás kapcsán 14-15 ezer forinttal növekedne havonta. A három 

alkalmazott esetében az új fizetési osztályba sorolás havonta, összesen 44.900 Ft 

alapilletmény növekedést jelentene. 

 

Mivel a tavaly megkötött közoktatási megállapodás 6.2.) pontja értelmében a bölcsődei 

feladatellátás biztosításának költségeit Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja a 

Kistérségi Társulás költségvetésén belül, ezért a fentebb ismertetett jogszabályváltozásból 

adódó többletköltségekre az Önkormányzatnak kell fedezetet találni. 

 

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

fenntartó Kistérségi Társulás számára javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB 1. számú 

melléklete szerinti kérelmét jóváhagyásra javasolja a fenntartó Kistérségi Társulás számára 

azzal, hogy a kérelem tárgyát képező 428.000,- forinttal megemeli az Önkormányzat 2011. 

évi költségvetésében a Kistérségi Társulás részére – ezen belül a SZEOB számára – 

jóváhagyott speciális célú támogatás összegét, melynek fedezete az általános tartalék.  

Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor elnök / polgármester 
               Jakabné Palkó Edina irodavezető 

               Gábor László irodavezető 

 

B. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB 1. számú melléklete 

szerinti kérelmével kapcsolatban a következő javaslatot teszi a fenntartó Kistérségi 

Társulás számára: ………………………………..     

Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor elnök / polgármester 
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Szentgotthárd, 2011. május 12. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

Iktatószám:  156-10./2011. sz. 

Tárgy: Jogszabályváltozás    szükséges munkáltatói intézkedés? 

Címzett: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

  Kistérségi Iroda 

  Dr. Gábor László irodavezető 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 
 

A Magyar Közlöny 2011. évi április 12.-i számában került kihirdetésre a 60/2011. (IV.12.) Korm. 
rendelet, mely több ponton módosította a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletet a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról. 
A hivatkozott rendeletmódosítás, megítélésem szerint érinti a SZEOB Tótágas Bölcsőde, takarító 
munkakörben foglalkoztatott alkalmazottait. 
A módosítás, az alaprendelet 9. §-át kiegészítette a 2); 3); és 4) bekezdésekkel. 

Ezek szerint: 
 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

CSAK 1) bekezdés volt! 
„A közalkalmazottak által betölthető egyes 
munkakörök megnevezését és fizetési 
osztályba sorolásuk feltételeit a 2. számú 
melléklet tartalmazza.” 

 
 
Az 1) bekezdés kiegészült a 2)bekezdéssel is,  
miszerint 
 
„Ha a munkakörre jogszabály nem határoz 
meg képesítési előírást, akkor az betölthető 
mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, 
szakképzettséggel, amelyet a Törvény 61.§ 1) 
bekezdése a munkakörhöz, a 2. számú 
mellékletben meghatározott  fizetési osztályba 
sorolás feltételeként meghatározott.” 

 

A hivatkozott 2. számú melléklet határozza meg, hogy többek közt a bölcsődékben, az egyes 

munkakörökhöz  kell-e, s ha igen,  minimálisan milyen  szintű végzettség szükséges.  Ezen 

melléklet III. fejezete határozza meg, sorolja be a nem ágazatspecifikus munkaköröket, így a 

kisegítő munkakörök körébe tartozó takarítói munkakört is. Ezen munkakörben alkalmazott 

dolgozó, úgy az „A”, mint a „B” fizetési osztályba besorolható.  

A jogszabály módosításáig „B” fizetési osztályba, kizárólag az alapfokú iskolai végzettséget  

igénylő, szakképesítéshez kötött munkakört lehetett besorolni. 

Véleményem szerint  ugyanúgy, mint a 138/1992. Korm. r. alapján az óvodai dajkák esetében 

, mivel  a takarító munkakörre semmilyen jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, 

akkor az betölthető azzal a végzettséggel, amelyet a módosított rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott, vagyis ha van, bármely olyan végzettsége, mely megszerzésének 

feltétele alapfokú végzettséghez kötött, akkor a „B” fizetési osztályba kell sorolnom a 

takarítókat. 
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 A Tótágas Bölcsődében 3 takarítót alkalmazunk, s mindhárman rendelkeznek olyan 

végzettséggel, képzettséggel, melynek alapján „A”-ból „B” fizetési osztályba sorolhatók. A 

három alkalmazott esetében az új fizetési osztályba sorolás havonta, összesen 44.900 Ft 

alapilletmény növekedést jelent (megjegyzem, eddig bruttó 84-85 eFt-ot kerestek havonta, ami 

14-15eFt-tal növekedhetne havonta). 

a jogszabály módosítása 2011. április 15.én lépett hatályba, mely szerint esetünkben a 2011. évi 

gazdálkodási évet ez a következőképpen terheli: 

illetmény növekedés 2011-ben, 7.5 hóra, mindösszesen:   336.750Ft 

2011. évi, összes közteher:         90.900 Ft 

2011. évi összes többlet költség az intézményben:    428.000 Ft 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

Kérem, hogy a jogszabály módosításából adódó munkáltatói intézkedések feltételeinek 

megteremtésében segíteni szíveskedjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2011. május 11. 

 

 

 

                                                                         Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                              Kovács Tiborné 

                                                                                                                      igazgató   
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A SZEOB Igazgatója a melléklet kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez. 

 

Az Igazgató Asszony kérelmében jelezte, hogy az ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde részére játékvásárlásra 150.000,- Ft-ot adományozott.  

 

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 100/B.§-ban rögzítettek szerint:  

„100/B. § (1) A költségvetési szerv a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzatain felüli) 

többletbevételét az irányító szerv - a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

költségvetési szerv kormányrendeletben meghatározott értékhatárt elérő többletbevétele esetén 

az államháztartásért felelős miniszter - előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett 

többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-

módosítás után használhatja fel. A felhasználásra nem engedélyezett összeg központi 

költségvetési szerv esetén a központi költségvetést, társadalombiztosítási költségvetési szerv 

esetén a társadalombiztosítás pénzügyi alapját, egyéb költségvetési szerv esetén az irányító 

szervet illeti. 

(1a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv értékhatárhoz kötött 

előzetes engedélyt adhat a többletbevétel felhasználásához. Ez esetben az irányító szerv 

hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása 

alapján kerül sor.” 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.24.) sz. 

rendelete 2.§ (5) bekezdése szerint:  

„(5)A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során az egyes szakfeladaton keletkező 

olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-kal 

haladják meg.”  

 

- Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló 

7/2011. sz. határozatának, A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. pontjában kimondja, 

hogy: 

„3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt” 

 

Fenti jogszabályhelyekre és határozatra tekintettel – mivel a szóban forgó bevétel az Áht. 

100/B.§ (1) bekezdésben hivatkozott többletbevételnek minősül - szükséges a Képviselő-testület 

támogatása, mint az Intézményt alapító, és finanszírozó alapító szerv, és a Társulási Tanács, mint 

irányító szerv döntése a kérelemben meghatározott pénzösszeg felhasználásához. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a SZEOB Igazgatójának 

kérelmét támogatni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a SZEOB kérelmét az 

ArcelorMittal Szentgotthárd Kft által adományozott összeg felhasználása tekintetében és felkéri 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy 2011. évi 

költségvetési határozatán a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

tekintetében járuljon hozzá 150 e/Ft többletbevételnek a Tótágas Bölcsőde részére 

játékvásárláshoz történő felhasználásához. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2011. május 21. 

 

       Jakabné Palkó Edina 

       Pénzügyi Irodavezető 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T  É S 

a Képviselő-testület 2011. június 01-jei ülésére 

 

Tárgy: Intézményi alapító okirat módosítások elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2010. számú Képviselő-

testületi határozatával elfogadta a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító 

Okiratának módosítását, a 278/2010. számú határozatával pedig a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását  

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmény Alapító Okirata további két ízben, 

2011. januárjában és 2011. márciusában is módosításra került, amely módosításokat a 

Tisztelt Képviselő-testület a 9/2011. sz. és a 63/2011.sz. határozatával fogadott el  

 

A módosítások tartalmaznak olyan elemeket is, amelyek jogszabályváltozásokból 

erednek: jogállási törvény hatályon kívül helyezése, illetve, az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosítása  

 

A módosítások másik része olyan, amikor az  intézményi Alapító Okiratok módosításai a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 37. § (5) bek. b) pontja alapján átszervezésnek 

minősülnek és ilyeneket csak szorgalmi időn kívül lehet a nyilvántartást vezető 

Államkincstárhoz törzskönyvi bejegyzés végett benyújtani – tanév közben nem.  

 

Ezt úgy hidalhatjuk át, hogy a jelen előterjesztésben hatályon kívül helyezzük a korábbi 

módosító határozatokat, a módosításokat az 1. és 2. számú mellékletek szerint ismét 

elfogadjuk. Ezzel egyidejűleg elfogadjuk a két intézménynek a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait is a 3. számú melléklet és 4. számú 

melléklet szerint.  Ezt követően kerül sor a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés 

iránti kérelem benyújtására. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása kapcsán hozott 278/2011. 

számú Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

 

1.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának az Előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti módosításait, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 

Előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a Pénzügyi Irodát a 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés kezdeményezésére. 

Határidő : azonnal 
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Felelős    : Huszár Gábor polgármester 

       Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

2.1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása kapcsán hozott 277/2010.számú, 

9/2011. számú és a 63/2011. számú Képviselő-testületi határozatait visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

2.2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium Alapító Okiratának az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

módosításait, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Előterjesztés 4. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a Pénzügyi Irodát a törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetés kezdeményezésére. 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor  polgármester 

                  Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. május 23. 

 

            Huszár Gábor  

             polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és a 

költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ 

(1-2) bekezdése alapján az alábbi egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

és az egyes kapcsolódó törvények módosítása 

alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot adja ki: 

 

A szervezeti és szakmai 

szempontból önálló 

intézményegységként működő 

tagintézményei (telephelyei): 

I.      Intézményegység: Egységes 

Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Vörösmarty 

Mihály Gimnáziuma, 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Általános 

Iskolájának Széchenyi István 5-

8. Évfolyama, 9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Általános 

Iskolájának Arany János 1-4. 

Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, 

Arany János u. 2. 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Magyarlak 

- Csörötnek Általános Iskolája, 

9963 Magyarlak, Kossuth u. 

236. 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Takács Jenő Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményegysége 

(Rövidített neve: Takács Jenő 

Zeneiskola), 9970 Szentgotthárd, 

Deák Ferenc u. 1. 

A szervezeti és szakmai 

szempontból önállóan működő 

intézményegységei: 

 

I. Intézményegység: 

Egységes Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Vörösmarty 

Mihály Gimnáziuma, 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Általános 

Iskolájának Széchenyi István 5-

8. Évfolyama, 9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Általános 

Iskolájának Arany János 1-4. 

Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, 

Arany János u. 2. 

                  Tagintézménye: 

 Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Magyarlak - 

Csörötnek Általános Iskolája, 

9963 Magyarlak, Kossuth u. 

236. 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Takács Jenő Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményegysége 

(Rövidített neve: Takács Jenő 

Zeneiskola), 9970 Szentgotthárd, 
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telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth 

u. 236. 

13.5.2 

- Ellátja a beszédfogyatékos, 

halláskárosult, az enyhe 

értelmi fogyatékos és a 

pszichés fejlődési zavar miatt 

a tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan 

akadályozott gyermekek 

nevelését és oktatását, otthoni 

ellátás keretében különleges 

gondozást biztosít. Iskolai 

könyvtárat működtet. 

 

- sajátos nevelési igényű 

tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai 

nevelése,oktatása (a Tanulási 

Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság által készített 

szakértői vélemény alapján 

azokat a sajátos nevelési 

igényű gyermekeket, akik 

testi, érzékszervi (ezen belül  

gyengén látó, nagyothalló), 

enyhe értelmi fogyatékos, a 

beszédfogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének 

organikus okra 

visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel 

küzdenek, a megismerő  

funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének  organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és 

súlyos rendellenességével 

küzdenek, különösen  

dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, tanulási zavar, 

olvasási nehézség, 

figyelemzavar, magatartás 

zavar, helyesírási nehézség.) 

 

 

Deák Ferenc u. 1. 

9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

 

13.4.2 

- Ellátja a beszédfogyatékos, 

halláskárosult, az enyhe és 

középsúlyos értelmi fogyatékos, 

a mozgásfogyatékos, értelmi 

fogyatékos és a pszichés 

fejlődési zavar miatt a tanulási 

folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott 

gyermekek nevelését és 

oktatását, otthoni ellátás 

keretében különleges gondozást 

biztosít. Iskolai könyvtárat 

működtet. 

 

- sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése,oktatása 

szegregélt és integrált formában 

(a Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által 

készített szakértői vélemény 

alapján azokat a sajátos 

nevelési igényű gyermekeket, 

akik testi, érzékszervi (ezen 

belül  gyengén látó, 

nagyothalló), értelmi 

fogyatékos (enyhe és 

középsúlyos), a 

beszédfogyatékos, a 

mozgásfogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós 

és súlyos rendellenességgel 

küzdenek, a megismerő  

funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdenek, 

különösen  dyslexia, 

dysgraphia, dyscalculia, 

tanulási zavar, olvasási 

nehézség, figyelemzavar, 

magatartás zavar, helyesírási 

nehézség.) 
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12.Az intézmény besorolása 

12.1 Tevékenységének jelleg 

szempontjából (Típusa) 

Közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény 

12.2 Feladatellátáshoz gyakorolt 

funkció szerint: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel 

rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja 

el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, 

számviteli feladatait a szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv 

által jóváhagyott együttműködési megállapodás 

alapján. 

 

12. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel 

rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja 

el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, 

számviteli feladatait a szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv 

által jóváhagyott együttműködési megállapodás 

alapján. 

 

13.2 13.2. Szakágazat száma és megnevezése: 

852010 alapfokú oktatás 

 

Kötelező és önként vállalt önkormányzati 

feladatként ellátandó tevékenysége:  

2010. július 1-től alkalmazandó szakfeladatok 

számával és megnevezésével:  

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok: 

 

853111  Nappai rendszerű 

gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853113 Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók 

nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9-

13. évfolyam) 

 855932  Iskolarendszeren kívüli 

szakmai oktatás 

 855931  Iskolarendszeren kívüli 

nem szakmai oktatás 

852011 Általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű 

13.2. Szakágazat száma és megnevezése: 

852010 alapfokú oktatás 

 

Kötelező és önként vállalt önkormányzati 

feladatként ellátandó tevékenysége a 2010. 

július 1-től alkalmazandó szakfeladatok 

számával és megnevezésével:  

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok: 

 

853111  Nappai rendszerű 

gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853113 Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók 

nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatása (9-

13. évfolyam) 

 855932  Iskolarendszeren kívüli 

szakmai oktatás 

 855931  Iskolarendszeren kívüli 

nem szakmai oktatás 

852011 Általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű 
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általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű 

általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók 

nappali rendszerű 

általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók 

nappali rendszerű 

általános iskolai 

nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

852031 Alapfokú 

művészetoktatás 

zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú 

művészetoktatás képző- 

és iparművészeti, 

táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 

562913 Iskolai intézményi 

étkeztetés 

855911 Általános iskolai napközi 

otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai 

tanulószobai nevelés 

856020 Pedagógiai szakmai 

szolgáltatások 

852014 Általános iskolai 

felnőttoktatás (1-4. 

évfolyam) 

852024 Általános iskolai 

felnőttoktatás (5-8. 

évfolyam) 

479901 Tankönyvforgalmazás 

költségvetési szervnél 

  931204  Iskolai, diáksport 

tevékenység és támogatása  

   562917  Munkahelyi étkeztetés 

   931102  Sportlétesítmények 

általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű 

általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók 

nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók 

nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

852031 Alapfokú művészetoktatás 

zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás 

képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban 

562913 Iskolai intézményi 

étkeztetés 

855911 Általános iskolai napközi 

otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai 

tanulószobai nevelés 

856020 Pedagógiai szakmai 

szolgáltatások 

852014 Általános iskolai 

felnőttoktatás (1-4. 

évfolyam) 

852024 Általános iskolai 

felnőttoktatás (5-8. 

évfolyam) 

479901 Tankönyvforgalmazás 

költségvetési szervnél 

  931204  Iskolai, diáksport 

tevékenység és támogatása  

   562917  Munkahelyi étkeztetés 

   931102  Sportlétesítmények 

működtetése és fejlesztése 
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működtetése és fejlesztése 

 

 

8. Évfolyamok száma 

- általános iskola: 8 

évfolyam 

 

 

 

Alapfokú művészetoktatási 

intézmény:  

zeneművészeti ág:            12 

évfolyam 

képző- és iparművészeti ág:  8 

évfolyam  

 

 

13.3. Az intézmény kiegészítő 

tevékenységébe tartozó 

szakfeladatok: nincs. 

  

13.4. Az intézmény vállalkozási és 

kisegítő tevékenysége: nem végez 

vállalkozási és kisegítő 

tevékenységet. 

 

8. Évfolyamok száma 

- általános iskola: 8 évfolyam 

eltérő tantervű tagozat: 8 évfolyam 

(összevont osztályok) 

 

Alapfokú művészetoktatási 

intézmény:  

zeneművészeti ág:                  12 

évfolyam 

képző- és iparművészeti ág:   12  

évfolyam  

 

 

- 

13.3. Az intézmény vállalkozási 

tevékenységet nem végez. 

 

 

13.4.Ellátandó tevékenysége, 

feladata 

Az intézmény közös igazgatású 

közoktatási intézmény, amely alábbi 

feladatokat látja el. 

13.4.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás 

keretében: 

- Gimnáziumi képzés, amely 

általános műveltséget 

megalapozó , valamint 

érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésre és a munkába 

állásra felkészítő nevelés és 

oktatás .A gimnáziumi 

nevelést és oktatást az ötödik 

ill. a kilencedik évfolyamon 

kezdi és a tizenkettedik ill. 

tizenharmadik évfolyammal 

fejezi be. Egy osztályban a 

kilencedik évfolyamon idegen 

nyelvből intenzív nyelvi 

képzés folyik. 

- Ellátja a szlovén és német 

nemzetiségi kisebbségi nyelv 

oktatását. 

 

13.4.2. Általános iskolai nevelés és oktatás 
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keretében: 

- Biztosítja az általános iskolai 

nevelést és oktatást, ennek 

keretében felkészíti a 

tanulókat az alapfokú iskolai 

végzettség megszerzésére. A 

nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó 

iskolai oktatás során emelt 

szintű testnevelési, német 

nyelvi, angol nyelvi és 

nemzetiségi nyelvi (német, 

szlovén) képzés illetve 

magyar német két tanítási 

nyelvű oktatás folyik.  

- A tanulók részére napközi 

otthonos, iskolaotthonos és 

tanulószobai ellátást biztosít. 

- Ellátja a beszédfogyatékos, 

halláskárosult, az enyhe és 

középsúlyos értelmi 

fogyatékos, a 

mozgásfogyatékos, értelmi 

fogyatékos és a pszichés 

fejlődési zavar miatt a 

tanulási folyamatban tartósan 

és súlyosan akadályozott 

gyermekek nevelését és 

oktatását, otthoni ellátás 

keretében különleges 

gondozást biztosít.  

- Iskolai könyvtárat működtet. 

- Igény esetén felnőttoktatást is 

végez. 

- Etnikai nevelés – oktatás 

megszervezése 

- Kis létszámú osztály 

működtetése 

- Logopédiai ellátás biztosítása 

- Gyógy-testnevelés 

megszervezése 

- Fejlesztő pedagógiai és 

felzárkóztató, integrációs 

foglalkozások 

megszervezése 

- sajátos nevelési igényű 

tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai 

nevelése,oktatása szegregált 
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és integrált formában. A 

Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által 

készített szakértői vélemény 

alapján azon sajátos nevelési 

igényű gyermekek esetében, 

akik testi, érzékszervi (ezen 

belül  gyengén látó, 

nagyothalló), értelmi 

fogyatékos (enyhe és 

középsúlyos), a 

beszédfogyatékos, a 

mozgásfogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos 

rendellenességgel küzdenek, 

a megismerő  funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességével 

küzdenek, különösen  

dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, tanulási zavar, 

olvasási nehézség, 

figyelemzavar, magatartás 

zavar, helyesírási nehézség. 

 

13.4.3. Alapfokú művészetoktatás 

keretében: 

- Az alapfokú művészetoktatás 

zeneművészeti ágában 

alapfokú nevelést és oktatást 

biztosít az alábbi 

tanszakokon: furulya, fuvola, 

oboa. Klarinét, fagott, 

szaxofon, kürt, tenorkürt, 

bariton, trombita, harsona, 

tuba, ütő, gitár, zongora, 

orgona, harmonika, 

szintetizátor, szintetizátor-

keybord,- számítógépes 

zene, brácsa, hegedű, 

gordonka, nagybőgő, 

magánének, szolfézs, 

kamarazene. 

- Megalapozza a művészeti 

kifejező készségeket, ill. 

előkészít, felkészít a 
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szakirányú továbbtanulásra. 

- Az alapfokú művészetoktatás 

képző- és iparművészet 

ágában alapfokú nevelést és 

oktatást biztosít az alábbi 

tanszakokon: vizuális 

alapismeretek, grafika, 

bőrműves, kerámia, 

kézművesség, textil, 

tűzzománc készítő szakok 

 

 

13.5 Ellátandó tevékenysége, 

feladata 

Az intézmény közös igazgatású 

közoktatási intézmény, amely alábbi 

feladatokat látja el. 

13.5.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás 

keretében: 

- Gimnáziumi képzés, amely 

általános műveltséget 

megalapozó , valamint 

érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésre és a munkába 

állásra felkészítő nevelés és 

oktatás .A gimnáziumi 

nevelést és oktatást az ötödik 

ill. a kilencedik évfolyamon 

kezdi és a tizenkettedik ill. 

tizenharmadik évfolyammal 

fejezi be. Egy osztályban a 

kilencedik évfolyamon idegen 

nyelvből intenzív nyelvi 

képzés folyik. 

- Ellátja a szlovén és német 

nemzetiségi kisebbségi nyelv 

oktatását. 

 

13.4.2. Általános iskolai nevelés és 

oktatás keretében: 

- Biztosítja az általános iskolai 

nevelést és oktatást, ennek 

keretében felkészíti a 

tanulókat az alapfokú iskolai 

végzettség megszerzésére. 

A nappali rendszerű 

általános műveltséget 

megalapozó iskolai oktatás 

13.5 Maximálisan felvehető tanulólétszám: 

 

- gimnázium: 400 fő 

- általános iskola: 

 nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó képzés: 

1040 fő 

 sajátos nevelést igénylő tanulók 

nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó iskolai 

oktatása: 50 fő 

 alapfokú művészetoktatás: 265 fő 

 képző-iparművészeti ágban 140 

fő 
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során emelt szintű 

testnevelési, német nyelvi, 

angol nyelvi és nemzetiségi 

nyelvi (német, szlovén) 

képzés illetve magyar német 

két tanítási nyelvű oktatás 

folyik.  

- A tanulók részére napközi 

otthonos, iskolaotthonos és 

tanulószobai ellátást biztosít. 

- Ellátja a beszédfogyatékos, 

halláskárosult, az enyhe 

értelmi fogyatékos,  és a 

pszichés fejlődési zavar miatt 

a tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan 

akadályozott gyermekek 

nevelését és oktatását, 

otthoni ellátás keretében 

különleges gondozást 

biztosít.  

- Iskolai könyvtárat működtet. 

- Igény esetén felnőttoktatást 

is végez. 

- Etnikai nevelés – oktatás 

megszervezése 

- Kis létszámú osztály 

működtetése 

- Logopédiai ellátás biztosítása 

- Gyógy-testnevelés 

megszervezése 

- Fejlesztő pedagógiai és 

felzárkóztató, integrációs 

foglalkozások 

megszervezése 

- sajátos nevelési igényű 

tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai 

nevelése,oktatása. A 

Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által 

készített szakértői vélemény 

alapján azon sajátos nevelési 

igényű gyermekek esetében, 

akik testi, érzékszervi (ezen 

belül  gyengén látó, 

nagyothalló), enyhe értelmi 

fogyatékos a 
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beszédfogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos 

rendellenességgel küzdenek, 

a megismerő  funkciók vagy 

a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességével 

küzdenek, különösen  

dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, tanulási zavar, 

olvasási nehézség, 

figyelemzavar, magatartás 

zavar, helyesírási nehézség. 

 

13.4.3. Alapfokú művészetoktatás 

keretében: 

- Az alapfokú művészetoktatás 

zeneművészeti ágában 

alapfokú nevelést és oktatást 

biztosít az alábbi 

tanszakokon: furulya, fuvola, 

oboa. Klarinét, fagott, 

szaxofon, kürt, tenorkürt, 

bariton, trombita, harsona, 

tuba, ütő, gitár, zongora, 

orgona, harmonika, 

szintetizátor, szintetizátor-

keybord,- számítógépes 

zene, brácsa, hegedű, 

gordonka, nagybőgő, 

magánének, szolfézs, 

kamarazene. 

- Megalapozza a művészeti 

kifejező készségeket, ill. 

előkészít, felkészít a 

szakirányú továbbtanulásra. 

- Az alapfokú művészetoktatás 

képző- és iparművészet 

ágában alapfokú nevelést és 

oktatást biztosít az alábbi 

tanszakokon: vizuális 

alapismeretek, grafika, 

bőrműves, kerámia, 

kézművesség, textil, 

tűzzománc készítő szakok 
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13.5 Maximálisan felvehető tanulólétszám: 

 

- gimnázium: 400 fő 

- általános iskola: 

 nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó képzés: 

1040 fő 

 sajátos nevelést igénylő tanulók 

nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó iskolai 

oktatása: 50 fő 

 alapfokú művészetoktatás: 265 fő 

 képző-iparművészeti ágban 140 

fő 

 

13.6 A feladatellátást szolgáló vagyon: 

13.6.1. A gimnázium területe és 

épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 

1376. hrsz. alatt van nyilvántartva. 

13.6.2. Az általános iskolák területei és 

épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. hrsz. 

alatt vannak nyilvántartva (általános 

iskolák épülete tornateremmel, 

tornacsarnokkal). 

13.6.3. A magyarlaki csörötneki 

általános iskola területe és épülete a 

magyarlaki 500/3 hrsz. alatt van 

nyilvántartva (tagintézmény). 

13.6.4. A Takács Jenő AMI épülete a 

szentgotthárdi 1320. hrsz. alatt van 

nyilvántartva. A Magyarlak- Csörötnek 

tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth 

L. u. 236. sz. alatti – ingatlan, valamint 

annak felszereléseinek ingyenes 

használata megállapodás alapján 

történik.  

Az intézmény a feladatellátáshoz 

szükséges ingatlanokat, így a 

tornacsarnokot, tornatermet, 

tantermeket egy évnél nem hosszabb 

időtartamra bérbe adhatja, ha ez nem 

akadályozza a nevelési-oktatási 

intézményben folyó munkát. Az 

intézmény a rendelkezésre álló vagyont 

nem jogosult elidegeníteni, illetve 

biztosítékként felhasználni. 

 

13.7 A feladatellátást szolgáló vagyon: 

13.7.1. A gimnázium területe és 

épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 

1376. hrsz. alatt van nyilvántartva. 

13.7.2. Az általános iskolák területei és 

épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. hrsz. 

alatt vannak nyilvántartva (általános 

iskolák épülete tornateremmel, 

tornacsarnokkal). 

13.7.3. A magyarlaki csörötneki 

általános iskola területe és épülete a 

magyarlaki 500/3 hrsz. alatt van 

nyilvántartva (tagintézmény). 

13.7.4. A Takács Jenő AMI épülete a 

szentgotthárdi 1320. hrsz. alatt van 

nyilvántartva. A telephelynek otthont 

adó - Magyarlak- Csörötnek 
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tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth 

L. u. 236. sz. alatti – ingatlan, valamint 

annak felszereléseinek ingyenes 

használata megállapodás alapján 

történik.  

Az intézmény a feladatellátáshoz 

szükséges ingatlanokat, így a 

tornacsarnokot, tornatermet, 

tantermeket egy évnél nem hosszabb 

időtartamra bérbe adhatja, ha ez nem 

akadályozza a nevelési-oktatási 

intézményben folyó munkát. Az 

intézmény a rendelkezésre álló vagyont 

nem jogosult elidegeníteni, illetve 

biztosítékként felhasználni. 
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2. számú melléklet 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása: 

: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

á l t a l a  alapított Ipari Szakmunkásképző 

Iskola (alapításkori név), a jelenlegi 

I I I .  Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium (jelenlegi név) intézmény 

számára az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 88. § ( 3)  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény és az egyes kapcsolódó törvények 

módosítása alapján az alábbi egységes 



 39 

bekezdésében, az államháztartás 

működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII.  30.) Kormányrendelet 10.§-ában, 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 37. §-ának ( 5)  

bekezdésében foglaltak alapján 185/2008. 

számú határozatával és a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§ (4) 

bekezdésében foglaltak alapján az alábbi 

alapító okiratot adja ki /18/:  

 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 

3.       Az intézmény besorolása 

3.1. Tevékenységének jellege 

szempontjából (típusa): 

 közszolgáltató költségvetési  

szerv, közintézmény 

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt 

funkció szerint (gazdálkodási 

jogkör): 

Önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. A költségvetési 

szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 

önálló gazdálkodási jogköre és 

felelőssége van. Az alaptevékenységét 

önállóan látja el, a pénzügyi, 

gazdálkodási, számviteli feladatait saját 

gazdasági szervezet látja el. 

 

3.       Az intézmény gazdálkodási besorolása  

Önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. A költségvetési 

szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 

önálló gazdálkodási jogköre és 

felelőssége van. Az alaptevékenységét 

önállóan látja el, a pénzügyi, 

gazdálkodási, számviteli feladatait saját 

gazdasági szervezet látja el. 

 

4.2 Szakfeladat száma és 

megnevezése /2/: 

2009. december 31-ig alkalmazandó 

szakfeladat száma, megnevezése: 

802177 Nappali rendszerű 

szakközépiskolai nevelés, oktatás 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

802241 Nappali rendszerű szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 

802214 Nappali rendszerű szakiskolai 

nevelés, oktatás (9-10.évf.) 

802263 Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 

802252 Sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű, szakképesítés 

megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű szakiskolai nevelése, 

oktatása 

803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó 

4.1. Szakfeladat száma és 

megnevezése /2/: 

  

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

8531211      Nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531221      Sajátos nevelésű igényű tanulók 

nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13 évfolyam) 

8531231      Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9-12/13 évfolyam) 

8531241      Szakközépiskolai felnőttoktatás 

(9-12/13 évfolyam) 

8531311      Nappali rendszerű szakiskolai 

oktatás (9-10. évfolyam) 

8531321      Sajátos nevelésű igényű tanulók 

nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 
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képzés 

804017 Iskolarendszeren kívüli nem 

szakmai oktatás, vizsgáztatás. 

804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai 

oktatás, vizsgáztatás. 

551315 Diákotthoni, kollégiumi 

szálláshelynyújtás 

552334 Kollégiumi intézményi 

közétkeztetés  

551326 Diákotthoni, kollégiumi 

szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű 

gyermekek Tanulók számára 

802188 Sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 

oktatása 

751922 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 

2010. január 1-től alkalmazandó 

szakfeladat száma megnevezése: 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó 

szakfeladatok száma, megnevezése: 

8531211 Nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531221 Sajátos nevelésű igényű tanulók 

nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13 évfolyam) 

8531231 Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-

12/13 évfolyam) 

8531311 Nappali rendszerű szakiskolai 

oktatás (9-10. évfolyam) 

8531321 Sajátos nevelésű igényű tanulók 

nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) 

8531331 Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10 évfolyam) 

8531341 Nappali rendszerű szakiskolai 

felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 

8531351 Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 

évfolyam) 

8532111 Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532121 Sajátos nevelésű igényű tanulók 

szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása 

a szakképzési évfolyamokon 

8532131 Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók Szakképesítés megszerzésére 

évfolyam) 

8531331      Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10 évfolyam) 

8531341      Nappali rendszerű szakiskolai 

felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 

8531351      Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 

évfolyam) 

8532111      Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532121    Sajátos nevelésű igényű tanulók 

szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása 

a szakképzési évfolyamokon 

8532131     Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatása a szakképzési 

évfolyamokon 

8532141      Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

8532211      Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

8532221      Sajátos nevelésű igényű 

tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatása a szakképzési 

évfolyamokon 

8532231      Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatása a szakképzési 

évfolyamokon. 

8532241      Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

8532311      Emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

8532321      Sajátos nevelésű igényű tanulók 

emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

8532331      Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
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felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532141  Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

8532211 Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

8532221 Sajátos nevelésű igényű tanulók 

szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532231 Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatása a szakképzési 

évfolyamokon 

8532241 Szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

8532311 Emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

8532321 Sajátos nevelésű igényű tanulók 

emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

8532331 Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

8532341 Emelt szintű szakközépiskolai 

felnőtt szakképzés 

8542111 Felsőfokú szakképzés 

8542121 Szakirányú továbbképzés 

8542131 Felsőfokú végzettségi szintet nem 

biztosító egyéb képzés 

8559171 Középiskolai, szakiskolai 

tanulószobai nevelés 

8559181 Sajátos nevelési igényű 

középiskolai, szakiskolai tanulók 

tanulószobai nevelése 

8559191 Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók középiskolai, szakiskolai 

tanulószobai nevelése 

8559211 Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

8559221 Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559231 Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi 

8532341      Emelt szintű szakközépiskolai 

felnőtt szakképzés 

8542111      Felsőfokú szakképzés 

8542121      Szakirányú továbbképzés 

8542131      Felsőfokú végzettségi szintet 

nem biztosító egyéb képzés 

8559171      Középiskolai, szakiskolai 

tanulószobai nevelés 

8559181      Sajátos nevelési igényű 

középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 

nevelése 

8559191      Nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók középiskolai, szakiskolai 

tanulószobai nevelése 

8559211      Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

8559221      Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

8559231      Nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

8559311      Iskolarendszeren kívüli nem 

szakmai oktatás 

8559321      Iskolarendszeren kívüli szakmai 

oktatás 

8559331      Foglalkoztatást elősegítő 

képzések 

8559341      Megváltozott 

munkaképességűek rehabilitációs képzése 

8559351      Szakmai továbbképzések 

8559361      Kötelező felkészítő képzések 

8559371      Máshova nem sorolt egyéb 

felnőttoktatás 

8560131      Fejlesztő felkészítés 

8560911      Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 

8560921      Munkaerő piaci 

felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások 

8560991      Egyéb oktatást kiegészítő 

tevékenység|| 

8904411      Közcélú foglalkoztatás 

8904421      Közhasznú foglalkoztatás 

8904431      Közmunka 

5520011      Üdülési, egyéb szálláshely- 
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nevelése 

8559311 Iskolarendszeren kívüli nem 

szakmai oktatás 

8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai 

oktatás 

8559331 Foglalkoztatást elősegítő képzések 

8559341 Megváltozott munkaképességűek 

rehabilitációs képzése 

8559351 Szakmai továbbképzések 

8559361 Kötelező felkészítő képzések 

8559371 Máshova nem sorolt egyéb 

felnőttoktatás 

8560131 Fejlesztő felkészítés 

8560911 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 

8560921 Munkerőpiaci felnőttképzéshez 

kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

8560991 Egyéb oktatást kiegészítő 

tevékenység 

8904411 Közcélú foglalkoztatás 

8904421 Közhasznú foglalkoztatás 

8904431 Közmunka 

5520011 Üdülési, egyéb szálláshely – 

szolgáltatás 

5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás 

közoktatásban tanulók számára 

5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás 

felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára 

5590131 Diákotthoni szálláshelynyújtás 

felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára 

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 

5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

szolgáltatás 

5590111      Kollégiumi szálláshelynyújtás 

közoktatásban tanulók számára 

5590121      Kollégiumi szálláshelynyújtás 

felsőoktatásban részt vevő hallgatok 

számára 

5590131      Diákotthoni szálláshelynyújtás 

felsőoktatásban részt vevő hallgatok 

számára 

5629131      Iskolai intézményi étkeztetés 

5629141      Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 

 

4.3.Az intézmény kiegészítő 

tevékenysége : az intézmény 

kiegészítő tevékenységet nem végez. 

4.4 Az intézmény kisegítő és 

vállalkozási tevékenysége: az 

intézmény kisegítő és vállalkozási 

tevékenységet nem végez  

 

4.4. Oktatott szakmák megnevezése, 

OKJ száma 

Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető    OKJ 544810300105401 

Web-mester                                                                                                   

OKJ 5448103 001054 07 

Gazdasági informatikus                                                                              

OKJ 54 481 04 0010 54 01 

Vendéglős                                                                                                    

OKJ 52811 02 0000 00 00 

Települési környezetvédelmi technikus                                                      

OKJ 54 851 01 0000 00 00 

4.3 . Az intézmény vállalkozási 

tevékenységet nem végez. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Oktatott szakmák megnevezése, 

OKJ száma 

- Mechatronikai műszerész  

 OKJ 52 523 03 0000 00 00 

 

Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető    OKJ 544810300105401 

Web-mester                                                                                                   

OKJ 5448103 001054 07 

Gazdasági informatikus                                                                              

OKJ 54 481 04 0010 54 01 

Vendéglős                                                                                                    
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Mechatronikai műszerész                                                                             

OKJ 52 523 03 0000 00 00 

Bútorasztalos                                                                                              

OKJ 31 543 01 1000 00 00   

Szakács                                                                                                        

OKJ 31 811 03 1000 00 00  

Női szabó                                                                                                      

OKJ 31 542 05 0010 33 03 

Csecsemő-és gyermekruha-készítő                                                            

OKJ 31 542 05 0010 33 01 

Pincér                                                                                                            

OKJ 31 811 102 

 

OKJ 52811 02 0000 00 00 

Települési környezetvédelmi technikus                                                      

OKJ 54 851 01 0000 00 00 

Mechatronikai műszerész                                                                             

OKJ 52 523 03 0000 00 00 

Bútorasztalos                                                                                              

OKJ 31 543 01 1000 00 00   

Szakács                                                                                                        

OKJ 31 811 03 1000 00 00  

Női szabó                                                                                                      

OKJ 31 542 05 0010 33 03 

Csecsemő-és gyermekruha-készítő                                                            

OKJ 31 542 05 0010 33 01 

Pincér                                                                                                            

OKJ 31 811 102 

 

Számítástechnikai programozó (emelt szintű)  

OKJ 54 4641 04 

Gazdasági informatikus I. (emelt szintű) 

OKJ 54 4641 01 

Számítógép-kezelő (használó) OKJ 33 

4641 01 

Automatizálási technikus (elektronikai 

szakirány) 

OKJ 52 5499 01 

Környezetvédelmi technikus (gépészeti 

szakirány) 

OKJ 52 5470 04 

Faipari technikus OKJ 52 5411 10 

Asztalos  OKJ 33 5262 01 

Élelmiszer-és vegyiáru kereskedő OKJ 33 

7862 01 

Gazdasági informatikus OKJ 52 4641 

02 

Vendégfogadós OKJ 31 7822 02 

Vendéglátó technikus OKJ 52 7822 02 

Rendszerinformatikus OKJ 54 4641 03 

Szabász  OKJ 33 5276 03 

NC-CNC gépkezelő OKJ 32 5233 02 

Géplakatos OKJ 31 523304 

Gépipari mérnökasszisztens OKJ 55 5442 

01 

Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető 

OKJ 54 481 03 0010 54 01 

Webmester OKJ 54 481 03 0010 54 07 

Gazdasági informatikus OKJ 54 481 04 

0010 54 01 

Vendéglős OKJ 52 811 02 0000 00 00 

Települési környezetvédelmi technikus 

OKJ 54 851 01 0000 00 00 

Automatikai műszerész OKJ 52 523 01 

 

Gyártósori munkás     OKJ 31 521 08 0100 21 02 

 

 

Bútorasztalos  OKJ 31 543 01 1000 00 00 

Szakács     OKJ 31 811 03 1000 00 00 

Női szabó  OKJ  31 542 05 0010 33 03 

Csecsemő-és gyermekruha-készítő  

 OKJ 31 542 05 0010 33 01 

Pincér   OKJ 31 811 02 1000 00 00 

Ruházati eladó  OKJ 31 341 01 0010 31 05 

Porcelán-és edényáru-eladó OKJ 31 341 01 0010 31 04 

 

 

Villanyszerelő                                         

OKJ 33 522 04 1000 00 00 

Szövő                                                                 

OKJ 33 542 06 0000 00 00 

Automatikai műszerész 

Bútoripari technikus 

Fafeldolgozó technikus 

Bútorasztalos            OKJ 52 523 01 1000 

00 00                

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó OKJ54543 

0200105401 

Szakács OKJ 54 543 02 0010 54 02 

Női szabó OKJ 33 543 01 1000 00 00  

Géplakatos OKJ 31 341 01 0010 31 02 

Fazekas  OKJ 33 811 03 1000 00 00  

Mixer OKJ 33 542 05 0010 33 03  

Műszaki cikk eladó OKJ 31 521 10 1000 00 00  

Ruházati eladó OKJ 31 215 02 0010 31 04  

Faesztergályos OKJ 33 81 1 02 0001 33 01  
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1000 00 00 

Bútoripari technikus OKJ 54 543 02 0010 

54 01 

Fafeldolgozó technikus OKJ 54 543 02 

0010 54 02 

Bútorasztalos OKJ 33 543 01 1000 00 00 

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó OKJ 31 341 01 

0010 31 02 

Szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00 

Női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03 

Géplakatos OKJ 31 521 10 1000 00 00 

Fazekas  OKJ 31 215 02 0010 

31 04 

Mixer OKJ 33 811 02 0001 33 01 

Műszaki cikk eladó OKJ 31 341 01 0010 

31 03 

Ruházati eladó OKJ 31 341 01 0010 

31 05 

Faesztergályos OKJ 33 543 01 0100 

21 02 

Fatermékgyártó      OKJ 33 543 01 0100 31 

02 

Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00 

Takarító  OKJ 31 814 01 0000 

00 00 

Szállodai szobaasszony OKJ 31 812 01 

0100 21 01 

CNC-forgácsoló OKJ 31 521 02 0000 

00 00 

Esztergályos OKJ 31 521 09 0100 31 01 

Egyéb eljárás szerinti hegesztő OKJ 31 521 

11 0100 31 02 

Kerámiaipari gépkezelő OKJ 31 543 01 

0100 31 01 

Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ 33 542 

05 0100 21 03 

Fa- és bútoripari gépkezelő OKJ 33 543 01 

0100 31 01 

Kereskedő, boltvezető OKJ 33 341 02 

0000 00 00 

Anyagbeszerző OKJ 4 345 02 0100 31 

01 

Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 

0000 00 00 

Gyorséttermi- és ételeladó OKJ 33 811 03 

0100 31 01 

Étkezdés OKJ 52 811 02 0100 31 01 

Vendéglátó eladó OKJ 52 811 02 0100 

31 02 

Számítástechnikai szoftverüzemeltető 

OKJ 54 481 03 0100 52 01 

/18/ Textiltermék-összeállító OKJ 33 542 05 

0100 21 04 

Fatermék gyártó OKJ 31 341 01 0010 31 03  

Épületasztalos OKJ 31 341 01 0010 31 05  

Takarító OKJ 33 543 01 0100 21 02  

Szállodai szobaasszony OKJ 33 543 01 

010031 02  

CNC-forgácsoló OKJ 31 582 08 1000 00 00  

Gyártósori munkás OKJ 31 814 01 0000 00 00 

Esztergályos OKJ 31 812 01 0100 21 01  

Egyéb eljárás szerinti hegesztő OKJ 31 521 

02 0000 00 00  

Kerámiai pari gépkezelő OKJ 31 521 08 0100 

21 02 

Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ  31  521 

09 0100   31 01  

Fa- és bútoripari gépkezelő OKJ 31 521 11 

0100 31 02  

Kereskedő, boltvezető OKJ 31 543 01 0100 31 

01  

Anyagbeszerző OKJ 33 542 05 0100 21 03  

Panziós, falusi vendéglátó OKJ 33 543 01 

0100 31 01 

Gyorséttermi- és ételeladó OKJ 33 341 02 

0000 00 00 

Elkezdés OKJ 4  345 02 0100 31 01  

Vendéglátó eladó OKJ 31 812 01 0000 00 00  

Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ 33 

811 03 0100 31 01  

/18/ Textiltermék-összeállító OKJ 52 811 02 

0100 31 01 

/l 8/ Települési környezetvédelmi ügyintéző 

OKJ 52 811 02 0100 31 02 

CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 03 

0100 52 01 

Pincér OKJ 33 542 05 0100 21 04 

Gépíró szövegszerkesztő Famegmunkáló  

OKJ 54 851 0 10100 52 01  

 Szállodai portás, recepciós Épületasztalos  

                  OKJ 54 481 01 1000 00 00  

                   OKJ 33 811 1 02 1000 00 00  

                    OKJ 33 346 01 0100 31 02  

                OKJ31 582 08 0100 31 01 

                    OKJ 54 812 03 0000 00 00  

                 OKJ 31 582 08 1000 00 00 
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/18/ Települési környezetvédelmi ügyintéző 

OKJ 54 851 0 10100 52 01 

CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01 

1000 00 00 

Pincér OKJ 33 8111 02 1000 00 00 

Gépíró, szövegszerkesztő OKJ 33 346 01 

0100 31 02 

Famegmunkáló OKJ 31 582 08 0100 

31 01 

Szállodai portás, recepciós OKJ 54 812 03 

0000 00 00 

Épületasztalos OKJ 31 582 08 1000 00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 az 1894-ben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Római Katolikus Elemi 

Iskola – majd Arany János Általános Iskola Szentgotthárd,  

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

Általános Iskola Szentgotthárd,  
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 az 1893. évben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Magyar Királyi 

Államgimnázium, majd Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd  

 és az 1981-ben a Nagyközségi Közös Tanács Szentgotthárd által alapított Állami Zeneiskola – 

majd Takács Jenő Zeneiskola  

integrálásával az 1993. évi LXXIX. Tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti közös igazgatású közoktatási 

intézményt hozott létre, mely intézmény a felsorolt intézmények jogutódja. A közös igazgatású 

közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében 

különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az integrált intézményegység fenntartói 

jogait és kötelezettségeit az 59/2005. sz. ÖKT. határozat alapján elfogadott és 2005. április 28-án aláírt 

Társulási Megállapodás alapján - 2005. július 01. időponttól - a Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára ruházta át.  

 

Az intézmény 2010. július 1. időponttól olyan közös igazgatású közoktatási intézményként működik 

tovább, amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és az összetett iskolára 

vonatkozó előírások szerint magában foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az 

egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. Az 1991. 

június 20-án, Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata által alapított Magyarlak-Csörötnek 

Általános Iskola intézmény 2010. július 1-től a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény egységes 

iskolai intézményegységének tagintézményeként működik tovább. 

 

1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény  

Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

A szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő tagintézményei 

(telephelyei): 

I.                  Intézményegység: Egységes Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának 

Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany 

János 1-4. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tagintézménye: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek 

Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegysége (Rövidített neve: Takács Jenő Zeneiskola), 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc 

u. 1. 

 telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

OM azonosító: 200627 

 

2. Alapító szerve:  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

    Alapítás időpontja: 2005. 07.01. 

    Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005. 

 

3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)  

 

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

 Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

(9963 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.)   

 Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

(9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) 

      

5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe 

 

6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely magában foglal egy 

egységes iskolai intézményegységet és magában foglal egy alapfokú művészetoktatási 

intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a 

gimnáziumi képzést. 

 

7. Tagozat megnevezése: 

- nappali; 

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; 

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása; 

 

8. Évfolyamok száma:  

- általános iskola: 8 évfolyam 

- eltérő tantervű tagozat: 8 évfolyam (összevont osztályok) 

- gimnázium: 4 (9-12. évfolyam) 

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

8 (5-12. évfolyam) 

- alapfokú művészetoktatási intézmény:  

- zeneművészeti ág:                12 évfolyam 

- képző- és iparművészeti ág:   12 évfolyam 

 

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás 

 

10. Fenntartó szerv neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

 

11. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye:  

 Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1.) 

 Széchenyi István Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Füzesi u.7.) 

 Arany János Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Arany J. u.2.) 
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 Takács Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (9970 Szentgotthárd, 

Deák. F. u. 1.) 

 

12. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel 

rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 

feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott 

együttműködési megállapodás alapján. 

 

13.  Az intézmény tevékenysége: 

13.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás 

13.2. Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás 

 

Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatként ellátandó tevékenysége a 2010. július 1-től 

alkalmazandó szakfeladatok számával és megnevezésével:  

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

 

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

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-

13. évfolyam) 

 855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

 855931  Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

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

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

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

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

bábművészeti ágban 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

  931204  Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása  

   562917  Munkahelyi étkeztetés 

   931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 

13.3. Az intézmény vállalkozási  tevékenységet nem végez. 
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13.4. Ellátandó tevékenysége, feladata: 

Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat látja el: 

 

13.4.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében: 

- Gimnáziumi képzés, amely általános műveltséget megalapozó , valamint érettségi 

vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésre és a munkába állásra 

felkészítő nevelés és oktatás .A gimnáziumi nevelést és oktatást az ötödik ill. a 

kilencedik évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. tizenharmadik évfolyammal fejezi 

be. Egy osztályban a kilencedik évfolyamon idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés 

folyik. 

- Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. 

 

13.4.2. Általános iskolai nevelés és oktatás keretében: 

- Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíti a 

tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. A nappali rendszerű 

általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás során emelt szintű testnevelési, 

német nyelvi, angol nyelvi és nemzetiségi nyelvi (német, szlovén) képzés illetve 

magyar német két tanítási nyelvű oktatás folyik.  

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

- Ellátja a beszédfogyatékos, halláskárosult, az enyhe és középsúlyos értelmi 

fogyatékos, a mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési zavar 

miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek nevelését 

és oktatását, otthoni ellátás keretében különleges gondozást biztosít.  

- Iskolai könyvtárat működtet. 

- Igény esetén felnőttoktatást is végez. 

- Etnikai nevelés – oktatás megszervezése 

- Kis létszámú osztály működtetése 

- Logopédiai ellátás biztosítása 

- Gyógy-testnevelés megszervezése 

- Fejlesztő pedagógiai és felzárkóztató, integrációs foglalkozások megszervezése 

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése,oktatása szegregált és integrált formában. A Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakértői vélemény alapján azon 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, akik testi, érzékszervi (ezen belül  

gyengén látó, nagyothalló), értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos), a 

beszédfogyatékos, a mozgásfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek, a megismerő  funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek, különösen  

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási zavar, olvasási nehézség, figyelemzavar, 

magatartás zavar, helyesírási nehézség. 

 

13.4.3. Alapfokú művészetoktatás keretében: 

- Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában alapfokú nevelést és oktatást 

biztosít az alábbi tanszakokon: furulya, fuvola, oboa. Klarinét, fagott, szaxofon, kürt, 

tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora, orgona, harmonika, 

szintetizátor, szintetizátor-keybord,- számítógépes zene, brácsa, hegedű, gordonka, 

nagybőgő, magánének, szolfézs, kamarazene. 

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

továbbtanulásra. 
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- Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet ágában alapfokú nevelést és 

oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: vizuális alapismeretek, grafika, bőrműves, 

kerámia, kézművesség, textil, tűzzománc készítő szakok 

 

13.5.Maximálisan felvehető tanulólétszám: 

 

- gimnázium: 400 fő 

- általános iskola: 

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 fő 

 sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó 

iskolai oktatása: 50 fő 

 alapfokú művészetoktatás: 265 fő 

 képző-iparművészeti ágban 140 fő 

 

13.6. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

13.6.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 1376. hrsz. alatt van 

nyilvántartva. 

13.6.2. Az általános iskolák területei és épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. hrsz. alatt vannak 

nyilvántartva (általános iskolák épülete tornateremmel, tornacsarnokkal). 

13.6.3. A magyarlaki csörötneki általános iskola területe és épülete a magyarlaki 500/3 hrsz. 

alatt van nyilvántartva (tagintézmény). 

13.6.4. A Takács Jenő AMI épülete a szentgotthárdi 1320. hrsz. alatt van nyilvántartva. A 

telephelynek otthont adó - Magyarlak- Csörötnek tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth L. u. 

236. sz. alatti – ingatlan, valamint annak felszereléseinek ingyenes használata megállapodás 

alapján történik.  

Az intézmény a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, így a tornacsarnokot, tornatermet, 

tantermeket egy évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha ez nem akadályozza a 

nevelési-oktatási intézményben folyó munkát. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem 

jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. 

 

14.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati 

eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

 

15. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy képviselheti. 

 

16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a 

foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

 

 

Záradék: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot a …../2011. sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a …../2011. sz. Képviselő-testületi határozattal, Csörötnek Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2011. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, amely 

2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
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Szentgotthárd, 2011. …..  

 

 

…………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

 

 

…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 

Képv.: Monek Gyula polgármester 

  

 

…………………………………. 

Csörötnek Község Önkormányzata 

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárd Város Jegyzője      

  

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér 11.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az egyes kapcsolódó törvények 

módosítása alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

1.       A költségvetési szerv: 

1.1 Neve: I I I .  Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Honvéd u . 1 0 .  

1 .2 .1.       Intézménye: Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. 

1.3 Alapító szerv neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

Széli Kálmán tér 1 1 .  

1.4 Irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Széll 

Kálmán tér 11 .  

1.5 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 

Szentgotthárd Széli Kálmán tér 11.  
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Alapítás dátuma: 1993.01.01. Az iskola jogutódja a Szentgotthárd Nagyközség 

Képviselő-testülete 1890. június 26-i ülésén alapított iparos tanonciskolának.  

1.6 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert. 

1.7 Jogelődjének neve, székhelye: I I I .  Béla Ipari Szakmunkásképző Iskola 

(9970 

Szentgotthárd, Honvéd u.10.) 

1.8 Fenntartó   neve,    székhelye:    Szentgotthárd    Város    Önkormányzata    

(9970 

Szentgotthárd, Szeli Kálmán tér 11.) 

1.9 Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 

1.10 Működési köre/2/: Szentgotthárd város és szakmai középiskolai oktatást  

igénybevevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok.  

 

1.11 Önkormányzati nyilvántartási száma: 121: 126 

1.12 Intézmény típusa: Középiskola - szakközépiskola, szakiskola, kollégium  

1.13 Tagozat megnevezése: nappali; iskolarendszeren kívüli; felnőttképzés 

1.14 Évfolyamok száma: 1; 2; 3; 2+2;  2+3; 4+1; 4+2; 5+1 

 

2.       Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás  

Az iskola 1; 2;3; 2+2; 2+3; 4+1; 4+2; 5+1 évfo lyammal rendelkező nevelési -

oktatási Intézmény. Felkészít az alapműveltségi-érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az 

ezeket igazoló okiratokat. E l l á t ja  a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése,oktatása  integrált 

formában (a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által 

készített szakértői vélemény alapján azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik 

testi, érzékszervi (ezen belül  gyengén látó, nagyothalló), értelmi fogyatékos (enyhe ), a 

beszédfogyatékos, a mozgásfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek, a megismerő  funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek, különösen  dyslexia, 

dysgraphia, dyscalculia, tanulási zavar, olvasási nehézség, figyelemzavar, magatartás 

zavar, helyesírási nehézség.) Ellátja a beszédfogyatékos, halláskárosult, az enyhe  

értelmi fogyatékos, a mozgásfogyatékos, és a pszichés fejlődési zavar miatt a tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek nevelését és oktatását, otthoni 

ellátás keretében különleges gondozást biztosít. Iskolai könyvtárat működtet. 

 

2.1. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:  

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre á l l  a székhelyén lévő 8113 m
2
 

alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló középiskolai épülettel, 

tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel; a kollég ium (Hunyadi út 27.) 3 épülettel 

rendelkezik, a 6063m²-es alapterületű ingatlanon. Az iskola a rendelkezésre á l ló  

vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az 

iskola a rendelkezésre á l ló  helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, a tanműhely 

helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja. A bérletbe 

adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza nevelő -oktató munkáját, a 

mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör mu nkáját. A 

kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban részt vevő diákok kaphatnak elhelyezést. 

Térítési d í j  ellenében felnőttképzésben résztvevők és felsőfokú tanulmányokat folytatók is 

szállást kaphatnak. 
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Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon feletti rendelkezési jogot a tulajdonos 

önkormányzat gyakorolja. 

 

Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő. 

 

3. Az intézmény gazdálkodási besorolása  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el, a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait saját 

gazdasági szervezet látja el. 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége: 

4.2. Szakágazat száma és megnevezése 

853200       szakmai  középfokú oktatás 

4.3. Szakfeladat száma és megnevezése /2/: 

  

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

8531211      Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531221      Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-

12/13 évfolyam) 

8531231      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13 évfolyam) 

8531241      Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13 évfolyam) 

8531311      Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

8531321      Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) 

8531331      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10 

évfolyam) 

8531341      Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 

8531351      Szakiskolai felnőttoktatás (9-10 évfolyam) 

8532111      Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás 

a szakképzési évfolyamokon 

8532121    Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532131     Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532141      Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

8532211      Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532221      Sajátos nevelésű igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532231      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon. 

8532241      Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

8532311      Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

8532321      Sajátos nevelésű igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai 

szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 
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8532331      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532341      Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

8542111      Felsőfokú szakképzés 

8542121      Szakirányú továbbképzés 

8542131      Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

8559171      Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

8559181      Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 

8559191      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai 

nevelése 

8559211      Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

8559221      Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559231      Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559311      Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

8559321      Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

8559331      Foglalkoztatást elősegítő képzések 

8559341      Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

8559351      Szakmai továbbképzések 

8559361      Kötelező felkészítő képzések 

8559371      Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

8560131      Fejlesztő felkészítés 

8560911      Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

8560921      Munkaerő piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

8560991      Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység|| 

8904411      Közcélú foglalkoztatás 

8904421      Közhasznú foglalkoztatás 

8904431      Közmunka 

5520011      Üdülési, egyéb szálláshely- szolgáltatás 

5590111      Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

5590121      Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára 

5590131      Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatok számára 

5629131      Iskolai intézményi étkeztetés 

5629141      Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 

4.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

4.4 .Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma: 

Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető    OKJ 544810300105401 

Web-mester                                                                                                   OKJ 5448103 

001054 07 

Gazdasági informatikus                                                                              OKJ 54 481 04 0010 

54 01 

Vendéglős                                                                                                    OKJ 52811 02 0000 

00 00 

Települési környezetvédelmi technikus                                                      OKJ 54 851 01 0000 

00 00 
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Mechatronikai műszerész                                                                             OKJ 52 523 03 0000 

00 00 

Bútorasztalos                                                                                              OKJ 31 543 01 1000 

00 00   

Szakács                                                                                                        OKJ 31  811 03 1000 

00 00  

Női szabó                                                                                                      OKJ 31  542 05 0010 

33 03 

Csecsemő-és gyermekruha-készítő                                                            OKJ 31 542 05 0010 

33 01 

Pincér                                                                                                            OKJ 31 811 102 
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Automatikai műszerész 

Bútoripari technikus 

Fafeldolgozó technikus 

Bútorasztalos 

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó 

Szakács 

Női szabó 

Géplakatos 

Fazekas 

Mixer 

Műszaki cikk eladó 

Ruházati eladó 

Faesztergályos 

Fatermék gyártó 

Épületasztalos 

Takarító 

Szállodai szobaasszony 

CNC-forgácsoló 

Gyártósori munkás 

Esztergályos 

Egyéb eljárás szerinti hegesztő 

Kerámiai pari gépkezelő 

Munkaruha- és védőruha-készítő 

Fa- és bútoripari gépkezelő 

Kereskedő, boltvezető 

Anyagbeszerző 

Panziós, falusi vendéglátó 

Gyorséttermi- és ételeladó 

Elkezdés 

Vendéglátó eladó 

Számítástechnikai szoftverüzemeltető 

/18/ Textiltermék-összeállító 

/l 8/ Települési környezetvédelmi ügyintéző 

CAD-CAM informatikus  

Pincér  

Gépíró szövegszerkesztő 

 Famegmunkáló 

 Szállodai portás, recepciós 

 Épületasztalos 

 

 

 

 

 

OKJ 52 523 01 1000 00 00 

OKJ54543 0200105401 

 OKJ 54 543 02 0010 54 02  

OKJ 33 543 01 1000 00 00  

OKJ 31 341 01 0010 31 02  

OKJ 33 811 03 1000 00 00  

OKJ 33 542 05 0010 33 03  

OKJ 31 521 10 1000 00 00  

OKJ 31 215 02 0010 31 04  

OKJ 33 81 1 02 0001 33 01  

OKJ 31 341 01 0010 31 03  

OKJ 31 341 01 0010 31 05  

OKJ 33 543 01 0100 21 02  

OKJ 33 543 01 010031 02  

OKJ 31 582 08 1000 00 00  

OKJ 31 814 01 0000 00 00  

OKJ 31 812 01 0100 21 01  

OKJ 31 521 02 0000 00 00  

OKJ 31 521 08 0100 21 02 

OKJ  31  521 09 0100   31 01   

OKJ 31 521 11 0100 31 02  

OKJ 31 543 01 0100 31 01  

OKJ 33 542 05 0100 21 03  

OKJ 33 543 01 0100 31 01 

 OKJ 33 341 02 0000 00 00  

OKJ 4  345 02 0100 31 01  

OKJ 31 812 01 0000 00 00  

 OKJ 33 811 03 0100 31 01  

OKJ 52 811 02 0100 31 01 

 OKJ 52 811 02 0100 31 02 

 OKJ 54 481 03 0100 52 01  

  OKJ 33 542 05 0100 21 

04 

OKJ 54 851 0 10100 52 01  

OKJ 54 481 01 1000 00 00  

OKJ 33 811 1 02 1000 00 00  

OKJ 33 346 01 0100 31 02 

OKJ31 582 08 0100 31 01 

OKJ 54 812 03 0000 00 00  

OKJ 31 582 08 1000 00 00 
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5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje /1/: 

Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 

megbízás előkészítése az önkormányzat oktatási ügyekért felelős állandó bizottságának a 

/18/ feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 

6. Az    intézmény    foglalkoztatottjaira    vonatkozó    foglalkoztatási    

jogviszony(ok) 

megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

7.       Az intézmény képviseletére jogosultak/!/: 

Az   intézmény   igazgatója,   valamint   az   iskola   SZMSZ-ben   meghatározott   

munkakört betöltő(k). 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …………... sz. Képviselő-testületi határozattal 

fogadta el, amely 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2011. ………….. 

 

                              ……………………………..   …………………………… 

    Polgármester     Jegyző 

 

 

Megjegyzés: 

1. 12/I995.sz. testületi határozattal törölt szöveg. 

2. 97/1998.sz. testületi határozattal módosított, ill.  kiegészített szöveg. 

3. 7/2001. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, ill.  kiegészített szöveg. 

4. 146/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

5. 301/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

6. 391/2006.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

7. 59/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

8. 1 34/2004.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

9. 197/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

10. 272/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

1 1. 7/2005. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

12. 85/2005.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

13. 102/2006. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

14. 60/2007.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg . 

15. 192/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

16. 233/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

I 7. 12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

18. 185/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

19. 123/2009. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

20. 277/2010.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

21. ....../2011.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2011. június 1-jei ülésére 

 

Tárgy: Napközis csoportok meghatározása a SZOI-ban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 65/2011. számú Képviselő-testületi határozatának 5. 

pontjában, ezzel összhangban a Kistérségi Társulás a 11/2011.számú Társulási Tanácsi 

határozat 5. pontjában úgy határozott, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézményben a napközis csoportok száma a tényleges napközis beíratást követően a májusi 

testületi ülésen kerül meghatározásra. 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben az előző évekhez hasonlóan felmérték a 

2011/2012-es tanévben napközis foglalkozást igénylők számát, mind az 1-4. évfolyamon, 

mind az 5-8. évfolyamon és Magyarlak-Csörötnek vonatkozásában (1. számú melléklet). 

 

1.) SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam (2011/2012 tanév): 

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT 

IGÉNYLŐK SZÁMA 

CSOPORT 

1.a 19 1 

1.b 20 2 

1.c+ETT 18+2 3 

1.d 17 4 

2.a 21 fő 5 

2.b 25 fő 6 

2.c 21 7 

2.d 20 8 

3.a 20 9 

3.b 24 10 

3.c 19 11 

3.d 19 12 

4.a+ 4.d 16+11 13 

4.b+ETTf 14+ 7 14 

4.c+ETTa 16+ 5 15 

Összesen: 297  

                                    

Az intézmény tervezete szerint az eltérő tantervű tagozaton tanuló diákok összevontan 

kerülnek elhelyezésre, az 1. c , a 4.b és 4 c osztályokban. A 4. a és a 4. d osztályokból 

napközit igénylők összevontan egy csoportban kerülnek ellátásra. 

 

2.) SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyam (2011/2012. tanév): 
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A SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. évfolyamon történt felmérés szerint a 

2011/2012-es tanévben várható napközisek száma: 24 fő, így az elmúlt tanévekhez hasonlóan 

egy napközis csoport indítását tervezi az intézmény. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 3. sz. melléklete I. pontjában található 

létszámhatárok vonatkoznak a napközis csoportok létszámaira is, azaz az 1-4. évfolyamon 26 

fő, 5-8. évfolyamon pedig 30 fő a maximum létszám. 

 

A fentieket figyelembe véve a 2011/2012-es tanévben összesen 18 napközis csoport 

indítását javasoljuk a SZOI intézményében, ebből Szentgotthárdon 15 csoportot alsó 

tagozaton, 1 csoportot felső tagozaton. (A SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolában 

további 2 csoport indulhat.) 

 

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

fenntartó Kistérségi Társulás számára javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény szentgotthárdi napközis csoportjainak a számát az alábbiak szerint 

javasolja meghatározni a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának: 

 SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam: 15 csoport 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Gábor László irodavezető 

    Pénzes Tibor igazgató 

 

Szentgotthárd, 2011. május 12. 

            Huszár Gábor 

             polgármester 

Ellenjegyezte:   

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

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) 382-630 

E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 

URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu 

 

Iktatószám: 36 /2011  

 

Tárgy: napközis csoportok alakulása a SZOI-ban- 2011/12. tanév 

 

Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Tisztelt Fenntartó! 

 

Megtörtént a napközis igények felmérése intézményünkben a 2011/2012. tanévre 

vonatkozóan a szentgotthárdi, valamint a magyarlak- csörötneki általános iskolai 

tagintézményekben.  

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) c) bekezdése alapján a 

fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható napközis csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 

A mellékelt táblázat mutatja, hogy osztálycsoportonként hogyan alakul a létszám, illetve azt 

is, hogy minimum hány csoportra lesz szükség ahhoz, hogy a következő tanévben is 

zökkenőmentesen folyjon a munka a napközis csoportokban. 

Az előzetes felmérés létszámai a következő tanév elejéig még természetesen változhatnak.  

A tanulókról készült szakértői vélemények sem érkeztek még meg teljes számban az 

intézménybe, ezért a csoportok létszámának meghatározásánál kettő és három főnek 

figyelembe vehető tanulók száma is változhat. 

Kérem a T. Fenntartót, hogy a mellékelt táblázatokban szereplő tervezetet elfogadni 

szíveskedjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2011. május 16. 

 

Tisztelettel:     

            

 

       Pénzes Tibor 

           igazgató 
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Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 

URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu 

 

 

1. SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama 

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT 

IGÉNYLŐK SZÁMA 

CSOPORT KT. 3. sz. mell. 

II/3 alapján 

számított 

létszám 

NEVELŐ 

1.a 19 1. 19 Dr. Aknay 

Imréné 

1.b 20 2. 21  Serfeczné 

Szukics Márta 

1.c+ETT 18+2 3. 21+6 Hegedűs György 

1.d 17 4. 18 Tóth Magda 

2.a 21 fő 5. 22 A következő 

tanévtől 

alkalmazott 

helyettesítő 

pedagógus 

2.b 25 fő 6. 28 Jójárt Józsefné 

2.c 21 7. 23 Bartakovics Edit 

2.d 20 8. 22 Pusztai Zsoltné 

3.a 20 9. 24 fő Kiskós Kitti 

3.b 24 10. 29 fő Majczán 

Józsefné 

3.c 19 11. 23 fő  Cseri Lászlóné 

3.d 19 12. 31 fő  Nagy Írisz 

4.a+ 4.d 16+11 13. 16 + 11 Hargitainé 

Fonyó Judit 

4.b+ETTf 14+ 7 14. 14 + 14  Lőrincz Miklós 

4.c+ETTa 16+ 5 15. 21 + 10  Kozákné Tóth 

Gabriella 

 

http://www.vmg-sztg.sulinet.hu/
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a Közoktatási Törvény 3. sz. mellékletében szereplő maximális csoportlétszámot túllépő 

csoport 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 

URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu 

 

2. SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT 

IGÉNYLŐK SZÁMA 

CSOPORT KT. 3. sz. mell. 

II/3 alapján 

számított 

létszám 

NEVELŐ 

5-8. 

évfolyam 

24 1. 27 Dr. Antalné 

Dancsecs 

Zsuzsanna/ 

Kókai 

Zsuzsanna 

 

3. SZOI Magyarlak- Csörötnek Általános Iskolája 

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT 

IGÉNYLŐK SZÁMA 

CSOPORT KT. 3. sz. mell. 

II/3 alapján 

számított 

létszám 

NEVELŐ 

1-2. 

évfolyam 

12 1. 14 Kiss Katalin 

3-5. 

évfolyam 

12 2. 17 Hajtó Eleonóra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vmg-sztg.sulinet.hu/
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2011. június 01-jei ülésére 

 

Tárgy: A SZOI kérelme határozott idejű álláshely betöltésére (gyógypedagógus) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Képviselő-testülethez (1. számú melléklet). 

 

A 164/2010. számú képviselő-testületi határozat alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata 

javasolta a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és 

Kistérsége Oktatási Intézmény számára egy fő gyógypedagógus határozott időre történő 

alkalmazását engedélyezze 2010. szeptember 01-jétől 2011. június 15. közötti időszakra 

azzal, hogy a fenntartó külön pénzügyi fedezetet nem biztosít. A Társulási Tanács ezt a 

36/2010. számú határozatával ezt el is fogadta. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törv. 121.§ -a alapján az integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű  (SNI-s) tanulók ellátásához az oktatási intézményben gyógypedagógus 

alkalmazása szükséges. A gyógypedagógus évek óta határozott idejű álláshelyen kerül 

alkalmazásra. 

 

Sajátos nevelési 

igényű tanulók 

száma 

2009/2010-es tanév 2010/2011-es tanév 2011/2012-es tanév 

(várható) 

SZOI Ált. Isk. 

Arany János 11-4. 

Éfv. 

4 7 9 

SZOI Ált. Isk. 

Széchenyi István 5-

8. Évf. 

12 9 7 

 

A létszámok alapján – mely nem teljes a folyamatban lévő szakértői vizsgálatok miatt - 

továbbra is indokolt a 2011/2012-es tanévben is a gyógypedagógus foglalkoztatása a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben. Kiegészítő információ, hogy a sajátos 

nevelési igényű tanulók ellátásának finanszírozására magasabb összegű normatíva jár, mint a 

normál tanulók esetében, de csak akkor, ha a törvényi előírásoknak megfelelve az előírt 

óraszámban gyógypedagógus szakember foglalkozik az SNI-s gyermekekkel. 

 

Az Igazgató azt kéri a mellékelt kérelmében, hogy az érintett gyermeklétszámot figyelembe 

véve, a következő tanévtől hosszú távra, határozatlan időre szóló álláshelyet biztosítson e 

feladat ellátására a fenntartó. (Az intézmény 2011. évi költségvetésében a gyógypedagógus 

alapbére és járulékai egész évre megtervezésre került.) 
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában a fenntartó 

Társulási Tanács számára javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kistérségi 

Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

számára: 

A. / 1 fő gyógypedagógus határozatlan időre történő alkalmazását engedélyezze 2011. 

szeptember 01. időponttól. Ezzel az intézményi létszám 1 fővel megemelkedik.  

B. / 1 fő gyógypedagógus határozott időre történő alkalmazását engedélyezze a 2011. 

szeptember 01. – 2012. június 15. közötti időszakra azzal, hogy a fenntartó erre a 

feladatra az intézmény költségvetésében tervezett összegen felül külön fedezetet nem 

biztosít. 

Határidő: azonnal  

Felelős   : Huszár Gábor polgármester / elnök 

                 SZOI igazgatója 

                 Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. május 20. 

                  Huszár Gábor 

                                                                                                                       elnök 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
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Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

E-mail: szoi@ vmg-sztg.sulinet.hu 

URL: http://www.vmg-sztg.sulinet.hu 

 

Iktatószám:37/2011                   Tárgy: Kérelem gyógypedagógus álláshely 

biztosítására  

   

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú  

Kistérségi Társulás 

Szentgotthárd 

 

Tisztelt Fenntartó! 

Intézményünk SZOI Arany 1-4. és SZOI Széchenyi 5-8. Évfolyamán az elmúlt három 

tanévben az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához egy fő főállású 

gyógypedagógia szakos végzettségű pedagógus alkalmazására volt szükség. 

Intézményünknek ezen feladat ellátására eddig állandó álláshelye nem volt, a jelenlegi tanévig 

az ellátást GYES-en lévő pedagógus helyettesítésével és határozott időre szóló plusz 

álláshelyen történő alkalmazással oldottuk meg.  A nevezett gyermekek várható létszáma 

alapján (18 fő) a következő, 2011/12-es tanévben is indokolt ilyen szakember alkalmazása 

intézményünknél. A tanulók száma az összes szakértői bizottsági vélemény beérkezése után 

nagy valószínűséggel emelkedni fog, sőt lehet, hogy további egy fő gyógypedagógus 

alkalmazására is szükség lesz óraadóként, hogy meg tudjunk felelni a törvényi előírásoknak.  

Azzal a kéréssel fordulok a T. Fenntartóhoz, hogy a fenti körülményeket figyelembe véve a 

következő tanévtől biztosítson egy álláshelyet a SZOI számára, hogy alkalmazni tudjunk 

hosszú távon gyógypedagógia szakos végzettségű pedagógust.  

Mivel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának finanszírozása speciális és jóval magasabb 

összegű, mint a normál tanulók esetében, ezért fontos az ellátás biztosítása a kellő 

óraszámban. Ezt intézményünkben a következő tanévtől csak a kért álláshely megléte esetén 

tudjuk biztosítani. 

Intézményünk 2011. évi költségvetésében a gyógypedagógus alapbére és járulékai egész évre 

tervezve lett.  

Szentgotthárd, 2011. május 17. 

Kérésünk kedvező elbírálásában bízva tisztelettel: 

        
       Pénzes Tibor 

                      igazgató 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben 

nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 

szóló 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a települési önkormányzatoknak 

lehetőségük van nyári gyermekétkeztetés megszervezése esetén támogatás 

igénybevételére.  

A pályázati kiírásról 

A miniszteri rendelet 2011. évre pályázati rendszert vezetett be, a források a települések 

helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével kerülnek elosztásra. 

A pályázati rendszer adminisztratív többletterhet nem okoz, támogatási szerződés nem kerül 

megkötésre, a támogatást a korábbi évekhez hasonlóan központosított előirányzatként utalják 

az önkormányzatoknak.  

A támogatás feltétele, hogy  

- a települési önkormányzat vállalja, hogy 2011.06.16-től 2011.08.31-ig terjedő 

időszakban legalább 45, legfeljebb 55 napon keresztül biztosítja a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetését napi egyszeri 

melegétkezés formájában. A pályázati feltételeket teljesítő önkormányzat részére a 

miniszter legalább a pályázatban megjelölt támogatási összeg 32%-nak megfelelő 

összegű támogatást állapít meg. Tehát a pályázati feltételek teljesítése nem jelent 

jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére 

-A támogatás igényelhető, egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370,-Ft.  

-A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

- A rendelet melléklete tartalmazza a leghátrányosabb helyzetűnek, illetve hátrányos 

helyzetűnek minősülő települések felsorolását. Ezen települések magasabb összegű 

támogatásban részesülhetnek. 

- A települési önkormányzat jegyzőjének 2011. május 16-ig volt lehetősége felmérni a nyári 

gyermekétkeztetés iránti igényeket 

- A pályázatot 2011.05.18-ig a Magyar Államkincstárnak a település helye szerinti illetékes 

igazgatóságánál lehetett benyújtani, a rendelet mellékletét képező igénylőlapon.  

- Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a miniszter 2011.06.06-ig 

dönt.. 

A pályázat kapcsán felmerültek a következők: 

- Szentgotthárd város a leghátrányosabb illetve hátrányos  kategóriákba nem tartozik a 

rendelet besorolása szerint, ezért legfeljebb a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult – a rászoruló gyermeklétszám fele után igényelhet támogatást (jelenleg 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szentgotthárdi gyermek: 138 fő), 

de csak annyi gyermek után, ahánynak önerőből is biztosítja az étkezést.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának, valamint az önkormányzat 

pénzügyi lehetőségének figyelembe vételével 10 rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek étkeztetésének finanszírozására került benyújtásra a 

pályázat 166.500,-Ft támogatási összegben.  (10 gyermek  x 45 nap x 370,-Ft = 166.500,-

Ft) Ezen összeg 32%-a, 53.280,-Ft a garantált támogatás.  
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Amennyiben a minimálisan garantált 32% mértékű támogatást nyerjük el, a 10 

gyermek étkeztetés költségének  68%-a, azaz 113.220,-Ft szintén az önkormányzatot 

terheli. 

Ahhoz, hogy a pályázati feltételeknek megfeleljen az önkormányzat, a megpályázott 10 

gyermek mellé pályázati támogatás nélkül csupán önkormányzati forrásból 10 gyermek 

étkeztetését is vállalnia kell 166.500,-Ft összegben az önkormányzatnak. (10 gyermek  x 

45 nap x 370,-Ft = 166.500,-Ft)  

 

A fentiek alapján, így együttesen a 20 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek étkeztetése 333.000 Ft-ba kerül. Várhatóan a pályázaton mindössze a  

32%-os támogatást a fent írottak szerint 53.280 Ft-ra leszünk jogosultak, így saját 

forrásból 279.720 Ft-ot kell finanszíroznunk. 

 

Az étkeztetés biztosítása az ELAMEN ZRT. által biztosított melegételként, a Széchenyi 

István Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola főzőkonyhájáról, az étel 

ételhordóban történő elszállításával történne.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének 

biztosítását 45 munkanap időtartamban, a költségvetés működési céltartalék 

intézményüzemeltetési elkülönített keret terhére biztosítsa, maximálisan 279.720,-Ft 

összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 32%-os támogatási 

összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti összeg ennek megfelelően 

csökken. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rászoruló gyermekek nyári 

étkeztetését 2011.06.16-től 2011.08.31-ig terjedő időszakon belül, 45 munkanap időtartamban 

biztosítja. Fedezete a költségvetés működési céltartalék intézményüzemeltetési elkülönített 

kerete, mértéke maximálisan 279.720,-Ft összeg. A támogatás legfeljebb 10 rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek tekintetében 100 %-os önkormányzati 

saját forrás biztosításával,  és legfeljebb további 10 rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek tekintetében a pályázati nyertesség függvényében, 

maximum 68%-os önkormányzati saját forrás biztosításával történik.  Amennyiben az 

önkormányzat a minimálisan garantált 32%-os támogatási összegnél magasabb mértékű 

támogatásban részesül, a fenti összeg ennek megfelelően csökken. 

 

Határidő: a pályázati támogatás önkormányzat számlájára történő megérkezésével 

egyidejűleg 

Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője 

  Hatósági és Okmányiroda vezetője   

 

Szentgotthárd, 2011.május 19. 

 

 

                                                                                 

Huszár Gábor 

                                                                                 polgármester 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 



68 

 

Előterjesztés 
Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 2011. június 01-i ülésére 

 

Tárgy: A Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu polgármestere azzal a kérelemmel (1. számú 

melléklet) fordult a Társulási Tanácshoz, illetve a Társulási Tanácsot alkotó települési 

önkormányzatokhoz, hogy önkormányzataik a Többcélú Kistérségi Társulás alapfokú 

oktatás-nevelés feladatellátásának tagja lehessenek 2011. szeptember 01. időponttól - 

akképpen, hogy az intézményfenntartó társulásuk által fenntartott Kéttannyelvű Általános 

Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény a Többcélú Kistérségi Társulás önálló, 

mikrotérségi társulásaként működjön tovább ezen időponttól. Mindehhez a Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására van szükség, amelyet a 

Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei tehetnek meg, minősített 

többséggel meghozott határozataikkal. A kérelmet alátámasztja Apátistvánfalva Község 

Önkormányzatának 26/2011. számú, Kétvölgy Község Önkormányzatának 9/2011. számú és 

Orfalu Község Önkormányzatának 17/2011. számú képviselő-testületi határozata is. 

 

A közoktatási feladatellátás tekintetében ezzel a módosítással teljessé válhat a kistérségi 

lefedettség, hiszen már csak a kérelmező települések nem tagjai a kistérségi közoktatási 

feladatellátásnak. A kérelem ezen része nem jár érdeksérelemmel, a beadvány támogatható 

- így gondolja ezt a Kistérségi Társulás is, hiszen a módosítást a 19/2011. számú Társulási 

Tanácsi határozatával elfogadásra ajánlotta a Társulást alkotó települési 

önkormányzatoknak.  

A módosítás elfogadása indokolt lehet azért is, mert - a rendelkezésre álló információink 

alapján - az apátistvánfalvi iskola tanuló létszáma a következő tanévtől már eléri azt a 

szintet, amelynek megléte jogosulttá teszi a Kistérségi Társulást többlet normatíva 

megigénylésére. (Megemlítendő azonban, hogy ez a tanulói létszám emelkedés egyenes 

arányosságban áll a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény tanulói létszám 

csökkenésével.)  

 

Az apátistvánfalvi közoktatási intézmény fenntartója tehát a továbbiakban is a kérelmező 

települések intézményfenntartó társulása marad, az intézmény fenntartása nem kerül 

átadásra a Kistérségi Társulásnak. Mindez azt jelenti, hogy az apátistvánfalvi intézmény 

költségvetése nem is képezi majd részét a Kistérségi Társulás költségvetésének, illetve 

kizárólag annyiban, hogy az intézmény után a Kistérségi Társulás által igényelhető 

kiegészítő normatíva – a Társulási Megállapodás alapján – számukra átadott 

pénzeszközként szerepel benne. Az intézmény fenntartásának valamennyi költsége 

azonban közvetlenül a kérelmező településeket terheli a továbbiakban is. 

 

2.) A Kistérségi Társulás által fenntartott Városi Gondozási Központ a teljes kistérség 

területén gondoskodik – többek között – a házi segítségnyújtás szociális alapfeladatról. 
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2011. május 26-án délután Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek polgármesterei 

egy olyan elektronikus üzenetet (2. számú melléklet) jutatták el a Kistérségi Irodához, 

amelyben arra kérik a Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzatokat, hogy a 

Társulási Megállapodást egy másik vonatkozásban is módosítsák. A házi segítségnyújtás 

szolgáltatást Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések 2011. július 01. 

időponttól nem a Kistérségi Társuláson és az általa fenntartott Városi Gondozási 

Központ intézményen keresztül kívánják ellátni, hanem más szervezetet bíznak meg 

azzal.  

 

Szóbeli tájékoztatásuk alapján egy egyházi szervezettel kívánnak erről a szolgáltatásról 

gondoskodni a továbbiakban, akképpen, hogy a Gondozási Központ ezen a területen, ezzel 

a szolgáltatással foglalkozó munkatársait (2 fő 4 órában) az új szolgáltató átveszi. 

 

A házi segítségnyújtás olyan kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, amelyet az 

érintett önkormányzatoknak el kell látniuk – Szentgotthárdnak ehhez azért van csak köze, 

mert tagja egy többcélú kistérségi társulásnak, amelynek az alapszerződését az 

önkormányzatok kérelmének megfelelően módosítani kell. Ugyanakkor nincsen 

információnk arról, hogy a szolgáltatást átvenni készülő szervezet valamennyi olyan 

feltétellel rendelkezik-e, ami a szolgáltatás ellátásához szükséges. Ismerve az 

idevonatkozó jogszabályok szerinti határidőket – jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem 

tarthatók be. Nem szeretnénk, ha az a helyzet állna elő, hogy a Gondozási Központnak 

majd valamilyen módon mégis továbbra is el kell látnia a feladatot a fenti településeken, de 

ahhoz normatívát e települések vonatkozásában ebben az évben már nem fog kapni – a 

kieső összeget valamilyen forrásból majd biztosítani kell és erre a kilépést fontolgató 

önkormányzatok nem lesznek képesek.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy leírjuk az ezzel kapcsolatos kétségeinket. A Kistérségi Társulás 

önkéntesen létrehozott szervezet, az általa ellátott közszolgáltatásokhoz történő 

csatlakozás illetve kiválás is önkéntes, az adott települési önkormányzat jogosultsága. A 

Társulási Megállapodás fentiekkel történő módosítását erre tekintettel szükséges 

meghozni. Néhány a felmerülő kérdéseink közül a szolgáltatás zökkenőmentes átadásával 

kapcsolatban: 

 a Városi Gondozási Központ alapító okiratát – a Magyar Államkincstár tájékoztatása 

alapján – nem szükséges ezzel módosítani, ugyanakkor az átvevő szervezet alapító 

okiratát igen. Vajon ennek a Magyar Államkincstár által történő átvezetéséhez és 

nyilvántartásba vételéhez elégséges idő áll-e rendelkezésre július 01. időpontig? 

 Az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján a helyi önkormányzat feladatmutatókhoz 

kapcsolódó – költségvetési törvényben meghatározott – normatív hozzájárulásainak 

és támogatásainak előirányzatát módosítani kell, ha az önkormányzat év közben 

feladatot helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek ad át. Az önkormányzatnak e 

módosításra irányuló kérelmét a feladat- illetve intézményátadást, - átvételt 

megelőző hónap 5. napjáig – az Igazgatóság útján, ahhoz benyújtva – kell eljuttatni 

a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez az átadást-átvételt tanúsító 

okmányokkal. Jelen esetben az átvételt megelőző hónap 5. napja: 2011. június 05. 

Vajon ennyi idő alatt rendelkezésre fog-e állni valamennyi szükséges dokumentum, 

tekintettel arra, hogy pl. a Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását 
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valamennyi tagönkormányzatnak jóvá kell-e hagyni? 

 Az új szolgáltató működési engedélyének kiadásához valamennyi feltétel 

rendelkezésre áll-e (telephely stb.)? A működési engedély megszerezhető-e 2011. 

június 05. időpontig (lásd: előző pont)?  

 Nem szükséges-e előzetesen közbeszerzési eljárást lefolytatni az önkormányzaton 

kívüli szolgáltató megbízásához? 

 

A felmerült kérdések megválaszolása nem a mi dolgunk és felelősségünk, mindössze 

fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a Társulási Megállapodás módosítását követően a 

feladatellátással járó valamennyi felelősség az érintett önkormányzatokat terheli. 

Mivel a Kistérségi Társulást a módosítás következtében 2011. július 01. időpontot követően 

nem illeti majd állami normatíva e szolgáltatás vonatkozásában, a kérelmező településeken 

ezen időpontot követően a Társulásnak nem áll módjában a szolgáltatást ellátni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Apátistvánfalva, Kétvölgy 

és Orfalu Község Önkormányzatának kezdeményezésére - a Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 a Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontja a 

közoktatási feladatok vonatkozásában kiegészül 13. Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, 14. Kétvölgy Község Önkormányzata, 15. Orfalu Község 

Önkormányzata pontokkal, 

 a Társulási Megállapodás 2. számú függeléke kiegészül az önálló intézményként 

működő Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva (9982 

Apátistvánfalva, Fő út 117.) intézménnyel akképpen, hogy az önálló intézmény 

fenntartója Apátistvánfalva – Kétvölgy - Orfalu Községek Önkormányzatainak 

intézményfenntartó társulása. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök / polgármester 

                 Gábor László irodavezető 

        

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 1.) pontja 2011. július 01. időponttól 

a következőképpen módosul: 

 

1.     „A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 

rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a következő 

önkormányzati feladatokat: 
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1.     közoktatási feladatok, 

2.     pedagógiai szakszolgálati feladatok: 
a) nevelési tanácsadás, 
b) logopédiai ellátás, 
c) gyógytestnevelés, 

3.     szociális ellátási, azon belül: 

a)   családsegítés,  

b)   házi segítségnyújtás,  

c)   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

d)   támogató szolgálat,  

e)   közösségi pszichiátria,  

4.     gyermekvédelmi ellátási,  

5.     belső ellenőrzési,  

6.     közművelődési, azon belül mozgókönyvtári szolgáltatás,  

7.     területfejlesztési feladatok,  

8.     környezet- és természetvédelem, 

9.     turizmusfejlesztés, idegenforgalom 

10.  közmunkaprogram megvalósítása,  

11.  valamint a kistérség ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok. 

 

A fentebb felsorolt feladatok ellátásban valamennyi Társulásban tag önkormányzat 

részt vállal, kivéve:  

a 3.b.) házi segítségnyújtás vonatkozásában Apátistvánfalva Község Önkormányzata, 

Kétvölgy Község Önkormányzata, Orfalu Községek Önkormányzata.”  

 

illetve 

 

III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI fejezet, III/B. Ágazati feladatok, 

Szociális feladatok 2.) pontjának utolsó mondata 2011. július 01. időponttól a 

következőképpen módosul:  

„A Társulás a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatási feladat ellátásáról a Társulási Tanács által fenntartott Városi Gondozási 

Központ intézménye útján gondoskodik.”  

  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök / polgármester 

                 Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. május 27. 

 

                                                                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                        jegyző, munkaszervezet-vezető 
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1. számú melléklet 

 

 
Apátistvánfalva 

Község Polgármestere 

9982 Orfalu, Fő út 51. 

Tel. /Fax.: 94/ 536-000, E-mail: korjapif@t-online.hu 

 
 

 
Iktatószám: 342/2011     Tárgy: Kérelem 

                       

Szentgotthárd Város és Térsége 

 Többcélú Kistérségi Társulás  

 

9970 Szentgotthárd 

 

 

Tisztelt  Többcélú Kistérségi Társulás! 

 

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek alulírott polgármesterei, mint a Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva (Dvojezična Osnovna Šola in Vrtec Števanovci), 

fenntartói, azzal a megkereséssel fordulunk a Tisztelt Társulási Tanácshoz, hogy támogassák 

csatlakozási kérelmünket a Kistérségi Társulás közös oktatási-nevelési feladatellátási 

részéhez. 

 

Önkormányzataink szükségét érzik annak, hogy az iskolánk hatékony működtetése 

érdekében a Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeivel a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében csatlakozzunk az általános iskolai 

nevelés és oktatás, valamint az óvodai nevelés tekintetében a közös közoktatási 

feladatellátáshoz.  

 

Felmértük a lehetőségeket és úgy láttuk, hogy a csatlakozás több okból is indokolt és előnyös 

mindkét fél számára.  Az Önkormányzatok erejükön felül teljesítenek akkor, amikor 

fenntartják az iskolát. Az állami támogatást jelentős mértékben ki kell pótolni az 

önkormányzatoknak és anyagi forrásuk erre nincsen. Nálunk a nemzetiségi kiegészítő 

normatíva nélkül az intézményünk fenntarthatatlan lenne. A kiegészítő normatívával 

kapcsolatosan már több alkalommal elmondtuk, hogy pályázati rendszer keretében és a 

jelenlegi formájában történő folyósítása miatt a rendszer aránytalanul nagy terhet és évközi 

likviditás gondokat okoz az Önkormányzatoknak. Meg kell jegyezzük, hogy az iskola 

működéséhez szükséges költségvetési hiányt az önkormányzatok saját ingatlanaik 

értékesítéséből fedezték, amelyet mára teljesen feléltek. Aggasztók a térség demográfiai 

mutatói is amely a közel jövőben gyökeresen fogja megváltoztatni nemcsak az iskolánk 

hanem falvaink és végső soron országunk létét is. 

 

Mindezek ellenére elkötelezettek vagyunk az iskola fenntartására. Örömmel tájékoztatjuk a 

Tisztelt Társulást arról, hogy az iskola gyermekellátottsági helyzetében az iskola, a szülők és 

az önkormányzatok áldozatos munkájának köszönhetően kedvező javulás állt be. Sikerült a 

jövő tanévre 9 elsőst és 4 második osztályost intézményünkbe beíratni, így bejáró diákok 
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száma 20 főre emelkedett. Itt szeretnénk kérni a Tisztelt Társulási Tanácstól, hogy a legutóbbi 

rendes ülésen a kistérségi iskolabusz kérdését is vegyük napirendre azzal, hogy vizsgáljuk 

meg hogy hogyan  lehet gazdaságosan és minden érintett számára megnyugtatóan rendezni a 

kérdést, kérjük ezt azért is, mert csatlakozásunk esetén a normatívák is változni fognak és 

indokolt a kérdés napirenden tartása. 

 

Kérjük, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy támogassák kérelmünket. 

 

Apátistvánfalva, 2011. április 20. 

 

Erdei Lászlóné sk   Doncsecz András sk  Goda Ilona sk 

Apátistvánfalva polgármestere  Kétvölgy polgármestere  Orfalu polgármestere  
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2. számú melléklet  

 
----- Original Message -----  
  
Sent: Thursday, May 26, 2011 2:16 PM 
Subject: Re: Sürgősségi indítvány - kistérségi ülés 

 
Tisztelt Társulási Tanács Tagok, Tisztelt Önkormányzatok! 
  
Mellékelten megküldöm Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzatainak 
határozatait melyben azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulnak a Tisztelt Önkormányzatokhoz, hogy 
szíveskejenek jóváhagyni a kérelmünket, melyben kérjük a társulási megállapodás módosítását. Az 
üggyel kapcsolatos bármilyen kérdésben állunk rendelkezésükre további információkkal a 94/536-000 
számon, vagy e-mailen. 
  
Bizva segítő együttműködésükben maradunk tiszteltettel: 
 (: Erdei Lászlóné :) (: Doncsecz András :) (: Goda Ilona :)  

polgármester polgármester polgármester  

Apátistvánfalva Kétvölgy Orfalu  
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Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2011. június 01-i ülésére 

 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a háziorvosi ellátás kapcsán 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2011. 

január 03. és 2011. március 04. között Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a 

háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzését 

folytatta le. Az ellenőrzés lefolytatását alapvetően a Kistérségi Iroda segítette és 

koordinálta, de közreműködött abban a Pénzügyi Iroda és a Műszaki Iroda is, illetve a 

szúrópróbaszerűen kiválasztott háziorvosok. 

 

Az ellenőrzés célja a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének, 

szabályozottságának- és szervezettségének, a betegek egyenlő hozzáférési lehetőségeinek, 

valamint az egészségbiztosítói és költségvetési, önkormányzati és EU támogatások 

eredményességének vizsgálata volt. 

. 

Az ellenőrzés keretében kiemelten értékelték: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra fordított éves 63,0-78,0 Mrd Ft 

egészségbiztosítói kiadást;  

 a háziorvosok kapuőri szerepét az ellátórendszer kiadásainak mérséklése érdekében;  

 a népegészségügyi szűrések közül a mammográfia, az életkori szűrések közül a 

diabétesz és a vérzsír-szint, valamint a stroke, infarktus, influenza indikátor alapú 

mérését (tekintettel arra, hogy ezekre létezik adatgyűjtés);  

 a háziorvosok finanszírozásának és jogállásának megfelelőségét a velük szemben 

jogszabályokban és szerződésekben megfogalmazott feltételek viszonylatában.  

 

Az önkormányzatok ellenőrzése − az ellátási felelősséggel összhangban − alapvetően az 

önkormányzati információkra, az ellátás megszervezésével összefüggő döntésekre és az 

ellátás működési és fejlesztési feltételeinek alakításában betöltött szerepkörre irányult. Az 

ellenőrzés kiterjedt kiválasztott háziorvosok megkeresésére is. Az ellenőrzés a 2005-2010 

közötti időszakra terjedt ki és figyelemmel kísérte az ellenőrzés lezárásáig bekövetkezett 

változásokat.  

 

A számvevői jelentés „ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK” fejezete 

az alábbiakat tartalmazza: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat illetékességi területén a háziorvosi alapellátások 

körzethatárait rendeletében meghatározta, a felnőtt háziorvosi ellátásra négy, a 

gyermekorvosi ellátásra kettő körzetet állapított meg. Egy területi ellátási kötelezettség 

nélküli háziorvosi szolgálat is működött a város területén. 2005-ben a négy felnőtt háziorvosi 

körzetből három körzetet vállalkozó orvosok láttak el, egy körzetben „hagyományosan” 

közalkalmazotti állományban dolgozó orvos látta el a háziorvosi feladatokat. A 2010. évben 

már mind a hat körzetben vállalkozás formájában látták el a háziorvosok a háziorvosi 

tevékenységet. A körzetek száma változatlan maradt 2005-2010 között. A működtetési jog 

átadásra került a felnőtt háziorvosi körzetekben lemondás, külföldre távozás, megváltozott a 
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működtetési forma, és a háziorvos halála következtében. Egy esetben a működtetési jog 

megszüntetés nem történt szabályosan. Az Önkormányzat nem tekintette hatályosnak a 

felmondást, mivel a háziorvos a felmondásnál a felmondási időre nem volt figyelemmel. 

2005-2010. között 10 működtetővel látta el az Önkormányzat a háziorvosi ellátási feladatot. 

Új működtető, szolgáltató kiválasztásához az Önkormányzat rendelkezett információval a 

döntés meghozatalához. A megüresedett három háziorvosi körzetet nehezen sikerült 

betölteni, mivel nem mindig volt olyan személy, aki önálló orvosi tevékenység végzésére 

jogosult lett volna. Az ellátás biztosítását ezekben az esetekben helyettesítéssel oldotta meg 

az Önkormányzat. Hat hónapot meghaladóan betöltetlen állás nem volt. A háziorvosi ellátást 

a lakosság részére minden esetben biztosították. A háziorvosi ellátással összefüggő 

lakossági bejelentések, panaszok 2005-2010 között az Önkormányzathoz nem érkeztek.  

 

A hatályos feladat-ellátási megállapodások rendelkezésre állnak. A háziorvosi ellátást, 

határozatlan időre, személyes közreműködéssel gazdasági társaság biztosítja az I., III., IV. 

számú felnőtt háziorvosi körzetekben, egyéni vállalkozó látja el a háziorvosi feladatokat a II. 

számú körzetben 2010. októbertől 2015. szeptemberig. A szolgáltatást végző háziorvosokkal 

a megkötött megállapodásokban, szerződésben a szolgáltatás követelményeit, az 

önkormányzati támogatás feltételeit, mértékét és módját rögzítették. A háziorvosok a területi 

ellátási kötelezettséget a megbízó önkormányzat részére vállalták. Az Önkormányzat 

kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a szakma általános szabályai szerint a megfelelő 

működési feltételeket, térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a rendelőt és egyéb 

helyiségeket, a bútorzatot és az orvosi tevékenységhez szükséges felszereléseket, 

eszközöket. A rendelőre és egyéb helyiségekre jutó rezsi költséget a vállalkozó háziorvosok 

viselik. Az Önkormányzatnál a vállalkozó háziorvosok munkájáról készül beszámoló, amelyet 

két évenként megtárgyalt a Képviselő-testület. A Képviselő-testület figyelemmel kísérte a 

háziorvosok tevékenységét, az egészségügyi alapellátás helyzetét. A Képviselő-testület a 

háziorvosi tevékenység feltételeinek javítását támogatta. Az Önkormányzat 2010. januárban 

európai uniós támogatásra nyújtott be pályázatot. A projekt javaslatot az NFÜ 

támogatásba részesítette. „Szentgotthárdi háziorvosi rendelő épületének 

akadálymentesítése és energiahatékony felújítása” című projekt az ERFA-ból és hazai 

központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 

fejlesztés indokoltsága: az épület fenntartása nem költséghatékony, nagy terhet ró az 

Önkormányzatra. A projekt tervezett összköltsége 55 285 ezer Ft, a megítélt támogatás az 

összköltség 90%-a. A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2010. november-2011. 

június. A fejlesztés számszerűsíthető eredményei 7 rendelő, 2 egyéb helyiség felújítása. A 

feladat-ellátási szerződésen kívül a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött szerződést 

az Önkormányzat. Az ügyeleti ellátásnál a munkaidőkeretet figyelembe vették, díjazása a 

jogszabályban előírtak szerint történik. Az ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződések nem 

tartalmaznak ellentétes szabályokat a háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási 

megállapodásokkal. Az Önkormányzat a vizsgált időszakban szív- és érrendszeri 

megbetegedések megelőzését szolgáló programban vett részt. Az Önkormányzat támogatta 

a „Jó Szívvel az Egészségért Vas Megye Szívprogramja” megvalósítását.  

 

A háziorvosi ellátáshoz az Önkormányzat nyújtott működési támogatást. A Képviselő-

testület hat hónapra 350 ezer Ft-os támogatást ítélt meg a IV. számú felnőtt háziorvosi 

szolgálat működtetőjének 2007. augusztusban, mivel a felnőtt körzet kártyaszám után járó 

finanszírozás elmarad az országos átlagtól. Az Önkormányzat ténylegesen 1394,8 ezer Ft 

támogatást nyújtott. Az Önkormányzat IV. számú háziorvosi körzet betöltésekor készített 

számítást arról, hogy mennyibe kerül az önkormányzati intézményi keretekben, 

közalkalmazott orvosokkal és ahhoz szükséges további nem orvosi létszámmal szervezett 
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háziorvosi ellátás. A Képviselő-testület három variációt készített a körzet betöltéséhez, egyik, 

hogy közalkalmazotti háziorvosi státuszra hirdeti meg, amelyhez 2 fő figyelembevételével 

összesen 7 557 ezer Ft-ot vettek számításba. A háziorvosi ellátás és egyéb egészségügyi 

alapellátással összefüggő önkormányzati szintű bevételek és kiadások vizsgálatakor láttuk, 

hogy az átutalt OEP bevétel a személyi kiadásokra fedezetet nyújtott, de a dologi kiadásokra 

nem, arra az Önkormányzat költségvetéséből kellett fedezetet biztosítani. A 2005. évben 

háziorvosi ellátásra az OEP-től érkezett működési bevételek 18,8%-át fordították, amely a 

közalkalmazott háziorvos kiadásaira részben nyújtott fedezetet. A 2010. évben ez az arány 

7,9%, amely a betöltetlen körzet helyettesítési kiadásaira jelentett fedezetet. A működési 

célú kiadások közt is hasonló arányt képvisel a háziorvosi szolgálatra fordított kiadás.  A 

vizsgált időszakban az önkormányzaton belül volt közalkalmazott háziorvos és vállalkozó is. 

2008-ban a háziorvosi szolgálatra jutó kiadás és a 2010. évi OEP finanszírozás 

összehasonlításából azt láthattuk, hogy a 2008. évi működési kiadás 5,3%-kal meghaladta a 

2010. évi finanszírozás összegét. 

 

Az egészségügyi alapellátásról való önkormányzati gondoskodással kapcsolatban a kapott 

információ alapján az önkormányzati felelősség fenntartása indokolt, a háziorvosi 

rendszeren alapjaiban nem kell változtatni. A háziorvos tevékenysége biztosítja a beteg 

számára azt a fontos helyzetet, amely a kétszemélyes, orvos-beteg kapcsolatban 

egészségének védelmét és fejlesztését, szenvedésének mérséklését szolgálja. A lakosság 

jó egészségi állapota a társadalmi-gazdasági fejlődés egyik feltétele, ezért kiemelten fontos 

feladatként kell kezelni a háziorvosi ellátás biztosítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a tájékoztatót megismerni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál 2011. január – március hónapban a háziorvosi 

ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzése tárgyban lefolytatott 

ellenőrzéséről szóló tájékoztatót megismerte.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2011. május 04.  

        

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

  

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2011. június 1.-i ülésére 

 

Tárgy: A kollégium kihasználtságának vizsgálata a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégiumban. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi ellenőrzési terve 

alapján A kollégium kihasználtságának ellenőrzése elnevezésű ellenőrzés lefolytatásra 

került. Az ellenőrzés célja volt, hogy átfogó képet kapjunk a kollégium kihasználtságáról, 

illetve fenntarthatóságáról, valamint a jogi szabályozottságáról. Feltárni az esetleges 

hiányosságokat, javaslatot tenni a működtetés továbbfejlesztéséhez. 

Az ellenőrzés átfogó volt. Az ellenőrzés javaslatot nem tett mivel a működés megfelelő, 

szabályozott 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kollégium kihasználtságának 

ellenőrzése  elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.  

Határidő:  a közlésre azonnal, 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2011 május 12. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző  

 

 

 

 

 

Jelentés 

Az ellenőrzés során a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium által fenntartott kollégium 

fenntarthatóságának vizsgálatát végeztem el. Az ellenőrzés során a gazdaságossági 

szempontok játszották a legfontosabb szerepet. 

1. A Kollégium működésének szabályszerűségének vizsgálata 

A kollégium működését leginkább a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. határozza meg. 

A kollégium szabályszerű működésének vizsgálata ez alapján zajlik:  

„3. § (3) Az állam az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a 

helyi önkormányzatok intézményfenntartói tevékenysége, illetve az állami, a helyi 

önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. E törvény szerint ingyenes továbbá 

az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő 

pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, továbbá a gimnáziumi, a szakközépiskolai, a 

szakmunkásképző iskolai, a szakiskolai nevelés és oktatás, valamint a kollégiumi ellátás.” 
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Szentgotthárdion a kollégium nem önállóan működő kollégium, hanem a III. Béla Szakképző 

iskola felügyelete alatt működik. A kollégium fenntartása önként vállalt feladata a városnak. 

A kollégiumért az itt elhelyezett diákok nem fizetnek kollégiumi díjat, ahogyan az a 

törvényben elő van írva.  

Kollégiumi díjat csak a Feldbachban tanuló diákok fizetnek, akik 500 Ft/nap díjat fizetnek ki.  

 

„49. § (1) A kollégium - a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak 

alapján - pedagógiai programot készít, figyelembe véve az érdekelt iskolák pedagógiai 

programját. 

(2) A kollégium pedagógiai programja tartalmazza: 

a) a kollégium nevelési alapelveit, célkitűzéseit, 

b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit, 

c) a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, 

középiskolai kollégiumok esetén az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elveit, 

d) nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzeti, etnikai 

kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatait, 

e) a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások tervét, 

f) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elveit, 

g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet, 

h) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét, 

i) az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formáit, 

j) 

k) a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékét.” 

 

A kollégium pedagógiai programját elkészítette 2010. május 20.-án. A jogszabályoknak 

megfelelően a program tartalmazza azon elveket, amelyeket a törvény előírt.  

 

 

 

„68. § (1) A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, illetve 

externátusi elhelyezését. 

(2) Az önálló kollégiumba való felvételről a kollégium igazgatója, a nem önálló 

kollégiumba való felvételről pedig a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola 

igazgatója dönt.  A kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra történő beosztásáról a 

kollégium igazgatója, illetve vezetője dönt, a kollégiumi nevelőtestület véleményének 

kikérésével. A kollégiumi foglalkozások szervezésének szabályait a 3. számú melléklet 

határozza meg. 

(3) A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell 

venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek 

az intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. 

(4) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés a (3) bekezdésben meghatározott 

esetben a tanulói jogviszony fennállásáig, egyébként egy tanévre szól. A kollégiumi 

felvétel, externátusi elhelyezés iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet 

fegyelmezési eszköz.” 
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A kollégiumban a felvételek a jogszabályoknak megfelelően alakul. Mivel a kollégium nem 

önálló kollégium, így a felvételeket minden esetben a szakképző iskola igazgatója írja alá. 

Az aláírás előtt a kollégium vezetője tájékoztatja a felvételt kérőkről az iskola igazgatóját.  

 

A felvétel előtt a diákoknak ki kell tölteniük a beiratkozási lapot. A beiratkozás után a 

diákok bekerülnek a törzskönyvbe. A kollégiumi jogviszony minden tanév végén 

megszűnik. 

 

„75. § (7) A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik 

a) az e törvény 68. §-ának (4) bekezdésében meghatározott esetben a tanulói jogviszony 

megszűnésével, egyébként a tanév végén; 

b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével; 

c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő, tanuló 

eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után - megszünteti, 

a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján; 

d) ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, a szülő egyetértésével lemond, a 

nyilatkozatban megjelölt napon; 

e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.” 

 

A tanuló tagságának jogviszonya minden esetben megszűnik a tanév végén. Fegyelmi vétség 

miatt a kollégiumból nem zártak ki egy diákot sem. 

 
„17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-

munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy 

főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai 
végzettségek és szakképzettségek a következők: 

 

j) napközi otthoni és tanulószobai foglalkozáson az iskolatípusnak, kollégiumban az érdekelt 
iskoláknak megfelelő, a b)-f) pontban felsorolt vagy szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, 

pedagógia szakos, illetve nevelőtanár szakos;” 

 
A kollégiumban dolgozó pedagógusok (3 fő) mindegyike rendelkezik a jogszabályban előírt felsőfokú 

(egyetemi, vagy főiskolai) végzettséggel. A kollégium vezetője kollégium vezetői továbbképzési is 

elvégzett. 

 

„32. § (1) A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok 

folytatásához azoknak, 

a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, 

nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 

b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 

(2) A kollégiumban externátusi ellátás biztosítható annak a tanulónak, akinek férőhely 

hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani. 

(3) A kollégium feladata a tanuló 

a) humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és 

érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak 

segítése, 

b) sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása, 

c) öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállósságának, 

felelősségtudatának fejlesztése, 
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d) pályaválasztásához, középiskolai kollégium esetén a tanuló önálló életkezdéséhez 

szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. 

(4) A kollégium kapcsolatot tart a tanuló szülőjével, iskolájával.” 

 

A kollégium a jogszabályban előírt feladatait minden esetben betartja. 

 

 „40. § (8) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítésén kívül - az e törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott 

tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. 

Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói 

munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, a 

kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói 

magatartást, az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, 

kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, az iskola, kollégium által szervezett, a 

pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken 

tiltott tanulói magatartást. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek 

gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.” 

 

Az intézmény a kollégium házirendjét elkészítette, amelyet a kollégium SzMSz-e tartalmaz. 

(3.sz.melléklet).  

A kollégium házirendje 2006. január 30.-án lépett hatályba, a korábbi házirend ezzel egy 

időben hatályát veszítette. 

A házirendet az intézményi közösség hozta létre, a Diákönkormányzat egyetértési jogát 

gyakorolta, a nevelőtestület elfogadta, míg a fenntartó jóváhagyta azt. 

A házirend tartalmazza a tanulók jogait (I. pont), a tanulói kötelezettségek teljesítését, az 

alapvető tilalmakat, az általános rendelkezéseket, valamint az egyéb rendelkezéseket. 

 

Összességében megállapítható, hogy a házirend a jogszabályi előírásoknak megfelelő. 

 

 

 

 

 

 

 

„43. §(2) A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjék az 

iskolák munkarendjéhez. A tanulók hazautazása a tanítási évben nem lehet kötelező, és csak a 

házirendben meghatározott esetben tiltható meg. A hazautazás megtiltása nem lehet 

fegyelmezési eszköz.” 

 

A kollégium munkarendje minden esetben az iskola munkarendjéhez alkalmazkodik. A 

kollégium 7.30-tól 12.00-ig zárva tart, így oda belépni nem lehet. A hazautazásokat a 

hazautazási naplóban vezetik. Az ellenőrzés során csak indokolt esetben volt hét közbeni 

bejegyzés. 

  

„53. §. (7) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi elhelyezésben részesülő 

tanulók részére felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő 

foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló a (2) bekezdés b) és d) pontjában 

felsorolt foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez. 

A kollégiumi felkészítő foglalkozások szervezéséhez rendelkezésre álló időkeret nem lehet 
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kevesebb - kollégiumi csoportonként - heti tizennégy óránál, a többi kollégiumi foglalkozásra 

rendelkezésre álló időkeret pedig - kollégiumi csoportonként - heti tíz óránál. A heti időkeret 

a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között 

átcsoportosítható. A kollégiumi foglalkozásokat csoportos és egyéni foglalkozás keretében 

lehet megszervezni. Az egyéni foglalkozások szervezésénél az e törvény 52. §-a (11) 

bekezdésének b) pontjában és (12) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.” 

 

A kollégiumban jelenleg 2 csoport van. A csoportok részére vannak foglalkozások, amelyeket 

a csoportnaplóban ellenőrzött a vizsgálat. Heti egy alkalommal kerül sor 

csoportfoglalkozásra. Az ellenőrzés során az ügyeleti napló is ellenőrzésre került. 

Jelenleg 51 fő beíratott kollégista van. 

 

2. A kollégium elhelyezésére vonatkozó előírások és a tényleges állapotok 

összevetése 

A 11/1994.MKM rendelet 7.sz. mell. írja elő a nev. okt. int. kötelező ( min) eszközeit és 

felszereléseit, a kollégiumra is. Az ellenőrzés során ezen rendelet jogszabályai szerint 

vizsgáltam meg az intézményt. 

1. Tanulószoba     van 

2. Szakköri, diákköri szoba   van  könyvtárszobával közösen 

3. Számítástechnika terem   van 

4. Testedző szoba    van 

5. Könyvtár     van  Szekrénykönyvtár van 

6. Könyvtárszoba    nincs  lásd a 2. pontban 

7. Hálószoba, hálóterem    van  (7 szoba) 

8. Stúdió      nincs 

9. Sportudvar     van  (Az iskola tornatermét is 

használhatják) 

10. Igazgatói iroda    van 

11. Kollégiumvezetői iroda   van 

12. Nevelőtestületi szoba    van  (ügyeletes nevelői szobával 

együtt) 

13. Gazdasági vezetői iroda   nincs 

14. Ügyviteli helyiség    van  (lásd 12. pont) 

15. Rendezvényterem    van  (Az ebédlő átalakításával) 

16. Orvosi szoba     nincs 
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17. Társalgó     van  (szakköri, diákköri 

szobában kialakítható) 

18. Ügyeletes nevelői szoba   van  (nevelőtestületi szobával 

közösen) 

19. Éjszakai gyermekfelügyelői szoba  van 

20. Porta      nincs 

21. Nővérszoba     nincs 

22. Betegszoba     van 

23. Vendégszoba     nincs 

24. Ebédlő      van 

25. Főzőkonyha     van 

26. Melegítő konyha    nincs 

27. Tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt étkező van 

28. Teakonyha     nincs 

29. Tanulói vizesblokk, fürdőszoba  van 

30. Személyzeti WC    van 

31. Tanulói WC     van 

32. Mosléktároló     nincs 

33. Műhely szoba     van 

34. Mosókonyha (tanulói)   nincs 

35. Szárítóhelyiség    nincs 

36. Vasaló-és fehérnemű javító helyiség  nincs 

37. Szeméttároló     van 

Összességében megállapítható, hogy a kollégium elhelyezésre vonatkozó előírásoknak 

megfelel az intézmény. Vannak olyan szobák, amelyek nincsenek, azonban azok hely 

hiányában nem kialakíthatóak, valamint meglétük nem veszélyezteti a működést. Így a 

jövőben sem kell kialakítani azokat. 

3. A kollégium kihasználtságának ellenőrzése 

A kollégium férőhelyének száma 42 fő (A törvényi előírás szerint 1,5x feltöltés lehetséges a 

váltott ott alvás esetén. Ez a kollégiumban így van megoldva.) 

Jelenleg a kollégiumban 51 fő van beíratva, ezáltal a 1,5x határon belül van az intézmény. 
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Az ellenőrzés során megvizsgáltuk, hogy rendszeresen hetente hány tanuló tartózkodik a 

kollégiumban. A naplók vizsgálata alapján megállapítható, hogy hetente 35-40 fő tartózkodik 

a kollégiumban, akiket minden esetben el tudnak szállásolni. 

4. A kollégium fenntartási költségeinek alakulása és a fenntarthatóság vizsgálata 

Az ellenőrzés során a kollégium bevételeit és kiadásait, valamint a normatíva alakulásai 

kerültek ellenőrzésre. A vizsgálat során a 2009. évet, valamint a 2010. évek tényleges adatit 

használtam fel, valamint a 2011. évre tervezett fontosabb bevételeket. 

A kollégium bevételei és kiadásai: 

BEVÉTELEK 

 Főbb bevételek 2009 2010 

1. Bérleti díj 2.829.970 Ft 1.705.332 Ft 

2. Étkezési térítési díj   

 - menza 330.372 Ft 444.364 Ft 

 - kollégium 1.483.149 Ft 1.867.789 Ft 

3. 
Továbbszámlázott szolgáltatás 

(ELAMEN) 
1.108.467 Ft 1.132.900 Ft 

4. - ÁFA 835.729 Ft 699.028 Ft 

5. Normatív állami bevételek 7.626.000 Ft 7.611.000 Ft 

 ÖSSZESEN (BEVÉTEL) 14.213.687 Ft 13.460.413 Ft 

KIADÁSOK 

1. Felhalmozási kiadás 800.000 Ft - 

2. Személyi jellegű kiadások:   

 

alapilletmény 

9.791.197 Ft 

10.061.764 Ft 

(keresetkieg: 392.000 

Ft) 

 vezetői pótlék 360.000 Ft 360.000 Ft 

 kollégiumi csoport pótlék 176.000 Ft 182.400 Ft 

 kollégiumi pótlék 97.500 Ft 112.500 Ft 

 túlóra 368.819 Ft 1.109.494 Ft 

 jubileumi jutalom - 335.200 Ft 

 minőségi bérpótlék 110.324 Ft 120.000 Ft 

 önkéntes nyugdíjpénztár 96.000 Ft 90.000 Ft 

 továbbtanulási támogatás 274.670 Ft 311.870 Ft 

 étkezési hozzájárulás (pályázat) 186.000 Ft - 

 pedagógus szakkönyv 42.000 Ft 16.000 Ft 

 megbízási díj 29.065 Ft 11.760 Ft 

 összes személyi juttatás 11.531.575 Ft 12.710.988 Ft 

3. Munkaadói járulék 3.351.615 Ft 3.732.786 Ft 

4. Dologi kiadások:   

 Kis értékű tárgyi eszközök 898.574 Ft 58.440 Ft 

 Telefonköltség 51.427 Ft 50.103 Ft 

 Gázenergia 2.861.690 Ft 2.600.030 Ft 

 Villamosenergia 1.708.985 Ft 1.819.421 Ft 

 Víz-csatorna díj 886.781 Ft 1.074.929 Ft 

 Üzemeltetési költség 531.928 Ft 341.861 Ft 

 Vásárolt élelmezés   

 - menza 282.631 Ft 249.027 Ft 

 - kollégium 3.405.688 Ft 4.081.376 Ft 
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 ÁFA 2.160.561 Ft 1.365.746 Ft 

 kiküldetés 2.190 Ft 8.780 Ft 

 kifiz. adó - 20.500 Ft 

 reklám - 30.000 Ft 

 összes dologi juttatás 12.790.455 Ft 11.700.213 Ft 

 ÖSSZESEN (KIADÁS) 28.473.645 Ft 28.143.987 Ft 
*Könyvtáros ügyeleti beosztása miatt volt 2009-ben a túlóra pénz kevesebb! 

A táblázatból jól látható, hogy a kiadások jelentős mértékben meghaladják a bevételeket. A 

kollégium fenntartásához az intézménynek jelentős mértékben hozzá kell járulnia. 

A bevételek tekintetében a bérleti díjak 2010. évre az előző évhez képest 1.124.638 Ft-tal 

csökkent, amely 39,74%-os csökkenést jelentett. A nagy csökkenés oka, hogy 2009-ben 

nagyon sok munkás kapott szállást a kollégiumban, akik a városban folyó nagyobb 

beruházásokon dolgoztak. A 2010. évben lényegesen kevesebb munkás szállt meg a 

kollégiumban. 

Az étkezési díjak esetében, valamint a továbbszámlázatott szolgáltatások esetében is kell 

ÁFÁ-t elszámolni, amelyek szintén csökkenést mutattak. 

Az összes bevétel esetében is csökkenés volt tapasztalható, 738.274 Ft (11,2%). A csökkenés 

oka a bérleti díjak csökkenése volt, amely jelentős mértékben esett.  

A kollégiumban jelenleg 26 fő szakközepes, 11 fő szakiskolás, és 1 fő gimnazista diák tanul, 

akik a kollégiumi szállásért nem fizetnek térítési díjat. A kollégiumban további 11 fő tanuló 

lakik, akik Feldbachban tanulnak. Ők 500 Ft/nap szállásdíjat fizetnek, amely nem tartalmazza 

az étkezésüket. A fenntartónak el kellene gondolkodnia azon, hogy a Szentgotthárdi 

intézménybe járó diákok is fizessenek térítési díjat a szállásért, annak ellenére, hogy a 

normatíva keretében pénzt kap a fenntartó utánuk. Amennyiben 2000 Ft/hónapban állapítanák 

meg, úgy egy évben a jelenlegi 38 fővel számolva, és 9 hónappal számolva 684.000 Ft 

többletbevétele származna az intézménynek. 

A Kiadások tekintetében csökkenés volt tapasztalható. A felhalmozási kiadások (2009. évben 

800.000 Ft) teljes mértékben eltűnt. 

A személyi juttatások 2010. évre 1.179.413 Ft-tal növekedett. (2009.-ben 11.531.575 Ft, 

2010.-ben 12.710.988 Ft) A személyi juttatások tekintetében az alapilletmény változása nem 

volt jelentős, 2,7%-os növekedés volt tapasztalható. 

A legjelentősebb változás a túlóra pénzek tekintetében voltak tapasztalhatóak. A két év között 

összesen 740.675 Ft volt a növekedés. (66,75%-os növekedés). A 2009. évben az alacsony 

túlóra pénz oka a III. Béla Szakképző iskolában alkalmazott könyvtáros kollégiumi ügyeleti 

beosztása miatt alakult ki. 2010. évre a könyvtárat átvette a Móra Ferenc könyvtár, így az 

addigi könyvtáros nyugdíjba ment. Ezért a 2010. évben már nem tudta vállalni az ügyletet, 

aminek hatására a túlóra is megnőtt. 

Bevétele kollégiumnak a normatív állami támogatásból adódik (leszámítva a nyári 

szállásdíjakat, valamint a Feldbach-ban tanuló diákok, és a munkásszálló bevételeit). 

2008/2009. évben 41 fő, míg a 2009/2010. évben 43 fő után igényelt normatív állami 

támogatást az intézmény.  

A normatív állami bevételekből származó bevételek 

2009. év: 41 fő x 186.000 Ft = 7.626.000 Ft 

2010. év: 43 fő x 177.000 Ft = 7.611.000 Ft 

 

A kollégium gazdálkodásának összességét tekintve, jól látható, hogy a kollégium működtetése 

veszteséges az intézmény számára. 2009. évben 14.259.958 Ft, míg 2010. évben 14.683.574 

Ft hiányt termel a kollégium, amit az iskolának kell pótolni, közvetve pedig az 

önkormányzatnak. Az idei évtől kezdődően a régi férfi kollégium bérbeadásából havonta 750 

euro bevétele származik az intézménynek (198.750 Ft – 265 Ft/euro-s árfolyamon számolva), 
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amely évente közel 2.000.000 Ft-os bevételt jelent. Ugyanakkor a hiány továbbra is magas 

lesz úgy is. 

Egy 2010. május 15.-ei ülésre készített anyag már vizsgálta a kollégium jövőbeni 

fenntarthatóságát. Ezen anyag egyik melléklete volt, hogy az Alpokalja motelben kapna 

helyet a jövőben a kollégium. Ezt akkor elvetették, azonban a számokat elnézve nem biztos, 

hogy az ötlet ne lenne életképes. Az ülés anyaga: 

„…A Hivatal részéről megvizsgáltuk azt a lehetőségét, hogy a költségek csökkentére 

érdekében miként működhetne a kollégium a jelenleg Közszolgáltató kezelésében lévő 

Alpokalja Motelben. 

- Elképzelésünk az alábbi volt:  

Az 50 férőhelyes motelben  szeptember 1-jétől június 30-ig 10 hónapra bérbe vennénk két 

szinten az összes szobát.  A  férőhelyek számát illetően az I. szinten és a tetőtérben min. 42 

fő fér el – ez a várható kollégista létszám. A jelenleginél  komfortosabb környezetben ( 2-3 

ágyas szobákban) lehetnének a tanulók. Kis átalakítással létre lehetne hozni a szükséges 

közösségi teret és az étkezéshez szükséges helységet. Az étkezést ez esetben is csak a 

jelenlegi kollégiumban tudnánk megoldani, napi többszöri ingázással. 

Így kb. 10 férőhelye maradna a Motelnak, amit elvileg szállásként tud kínálni. 

A jelenleg motelt üzemeltető Közszolgáltató Vállalat  pénzügyi számításai alapján 10 

hónapra közel 10 millió forintba kerülne a kollégium számára a bérbe adás. Ez az összeg 

több, mint a mostani működési kiadások, amely 7.047.300.-Ft ( első és középső épület ).” 

 

 

 

 

 

Összegzés 

Összességében az ellenőrzés meglátása, hogy a kollégium működése jó, és teljesen megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. Mind az elhelyezés, mind a feltételeknek megfelel jelenleg az 

intézmény. 

A fenntarthatóságát vizsgálva már nem áll túl jól a kollégium. Fontos megjegyezni, hogy az 

elmúlt években az intézménynek jelentős pénzügyi támogatást kellett nyújtania ahhoz, hogy 

fenn tudja tartani a kollégiumot.  

A jövőben a kollégium fenntartása a város, valamint a szakképző iskola pénzügyi helyzetén is 

múlik, ezért fontos lenne, ha a lehetséges alternatívákat számba vennék, és a jövőre 

tekintettel, elkezdenék a mielőbbi lehetőségeket keresni a kollégium jövőbeni 

fenntarthatóságának megőrzéséhez. 

Az ellenőrzés javaslatot nem tesz, mivel a működés, valamint a jogszabályi megfelelőség jó. 
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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2011. június 1.-i ülésére 

Tárgy: Utóellenőrzés a 2010. évi ellenőrzésekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A belső ellenőrzés folyamatosan ellátja azokat a feladatokat, elvégzi azokat az ellenőrzéseket, 

melyeket a Képviselő – testületek, a Társulási Tanács számára előírnak. Nagyon fontos 

azonban az is, hogy időnként annyiban visszatérjünk egy –egy ellenőrzésre, hogy kontrollálni 

lehessen, hogy a feltárt problémákat az ellenőrzött miként kezelte; a számár előírt feladatokat 

miképpen hajtotta végre. A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

2011. évi ellenőrzési terve alapján Az utóellenőrzés 2010. elnevezésű ellenőrzés lefolytatásra 

került. Az ellenőrzés célja volt, hogy a 2010. évben feltárt hiányosságok közül többnek az 

utóellenőrzését elvégezzük. Fontos, mivel ebből látni lehet, hogy az ellenőrzött szervek 

mennyire figyelnek oda az ellenőrzés megállapításaira. 

Az ellenőrzés során megállapítható, hogy az ellenőrzés által tett javaslatok nagy részét 

elfogadják és a hibákat kijavítják. Néhány pontban maradt azonban még hiányosság – erre 

határidő tűzését javaslom.  

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti   „Utóellenőrzés 2010.”  elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. A Jelentésben szereplő Javaslatok végrehajtáráról 

2011. július 15-ig kell jelentést tenni. 

Határidő:  a közlésre azonnal, a jelentéstételre 2011. július 15. 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2011 május 17. 

 

                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                            jegyző 
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1. számú melléklet 

Jelentés 

 

Az éves ellenőrzése terv alapján a 2010. évi utóellenőrzését elvégeztem. Az utóellenőrzés 

keretén belül Szentgotthárd esetében három 2010. évben lefolytatott ellenőrzés javaslatainak 

megvalósítását vizsgáltam újra (adók módjára történő behajtás vizsgálata, a közterület 

felügyelet által kiszabott bírságok jogszerűségének vizsgálata, Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület ingatlan hasznosításának ellenőrzése). Az utóellenőrzés során arra jutottam, hogy 

az ellenőrzés által tett javaslatokat minden esetben igyekeznek megfogadni, és minél 

gyorsabban kijavítani az esetleges hibákat. 

 

1.)  Adók módjára történő behajtás vizsgálata 

 

Az ellenőrzés 2010. május 15.-től 2010. május 30.-ig tartott. Az ellenőrzés száma: 8/2010/0/0/ 

-„Az ügyiratban az eljárás során történt valamennyi eljárási cselekményt pontosan 

dokumentálni kell. (Teljes körű dokumentálás  szükséges az aktákban)” 

Az ellenőrzés során három 2011. évi ügyiratot ellenőriztem. Az ügyiratok ellenőrzésekor 

megtaláltam minden az ügyirathoz tartozó dokumentumot. A teljes körű dokumentálás 

megvalósult. 

-„Az adók módjára történő behajtási ügyekben ha ez szükséges,  minden esetben élni kell a tb. 

adatrendszeréből történő adatlekéréssel a letiltható jövedelemre, nyugdíjra vonatkozó adatok 

megszerzése érdekében.” 

Fontos megjegyezni, hogy a jogszabályok sorában a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló az 1997. évi 

LXXX tv. 42. - 43.§. engedélyezi az önkormányzati adóhatóságoknak, hogy az adók 

módjára történő behajtás érdekében a Tb. rendszerén keresztül adatokat kérjenek le az 

elkövetőkről. 

 

Az ügyiratokat áttekintve találkoztam olyannal, amely során a nyugdíjfolyósítótól lekértek 

adatokat, ezáltal pedig a behajtást könnyítették meg. A korábbi hiányosság megszűnt e munka 

során.  
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-„A Müllex Kft.-vel a behajtási eljárás új rendjét kell kialakítani – ennek kidolgozását vezetői 

szinten kell kezdeményezni.” 

A díjhátralék befizetésének menete, a szemétszállítást végző cég megkeresésével kezdődik. A 

Müllex Kft. megküldi az Önkormányzatnak azoknak a listáját, akik hátralékkal rendelkeznek. 

Ezután az ügyintéző kiküldi a felszólításokat, amelyekről a postai tértivevényeket megőrzi. 

Azokat a leveleket, amelyek visszajönnek átvétel nélkül újból kiküldi. 

Fontos megemlíteni, hogy azokról, akik sokszor az adóhatóság felszólításának hatására 

közvetlenül a Müllex Kft-nek befizették a hátralékot, nem küld a behajtást kérő visszajelzést 

csak akkor derül ki, hogy teljesítették a kötelességüket, amikor a Müllex Kft. újból átküldi a 

tartozások listáját. Ez félreértéseket, felesleges eljárási cselekményeket eredményezhet ezért 

javasolt, hogy a társasággal fel kell venni a kapcsolatot és a folyamatnak ezen részét újra kell 

szabályozni. 

A jelenlegi viszonyokat vizsgálva, megállapítható, hogy továbbra sem történt változás, és még 

mindig úgy működik, mint az ellenőrzés idejében. A problémát nem sikerült orvosolni. Ezért 

továbbra is szükséges lenne, hogy a Müllex Kft. és az önkormányzat között fennálló 

kommunikációs rendszerben található hiányosságot kijavítsák.  

 

 

-„A gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a tartozás már több millió Ft-os összeget ért 

el, ennek hatékony csökkentése mielőbb szükséges” 

Szentgotthárd Városa több esetben is nyújtott segítséget gyermektartásdíj megelőlegezési 

ügyben. Fontos megjegyezni, hogy a gyermektartásdíj megelőlegezése lényegét tekintve  

előleg, és azt vissza kell fizetni. Sajnos a város ezen ügyben sincsen könnyű helyzetben, 

hiszen több olyan személy is van, aki több száz ezer forinttal tartozik a városnak.  

Ezért a 149/1997. (IX.10.) sz. a Gyámhivatalokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló Kormányrendelet 72.§ 5 bekezdése alapján, a kötelezett lakóhelye szerinti 

jegyző köteles a megelőlegezett gyermektartásdíj és annak késedelmi kamatainak adók 

módjára történő behajtásáról intézkedni. 

Az ügyintéző az ellenőrzés óta eltelt időben megkeresett mindenkit, akik ezen tartozás 

formájában tartoznak. Sajnos mindösszesen 1 ember törlesztett. Fontos megjegyezni, hogy 

ezen kedvezményre jogosultak nagy része már nem él a városban, és megtalálni nem 

lehetséges. Fontos lenne továbbra is fokozott figyelmet fordítani ezen tartozások behajtására. 
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2, A közterület felügyelet által kiszabott bírságok jogszerűségének vizsgálata 

 

Az ellenőrzés 2010. július 19.-től 2010. augusztus 13.-ig tartott. Az ellenőrzés száma: 

11/2010/0/0/ 

A közterület-felügyeletről szóló jogszabály (1999. évi LXIII. törvény a közterület – 

felügyeletről) a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét 

megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az 

önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek 

megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának 

meghatározása. 

- „a jogszabályok által előírt megállapodást a rendőrséggel meg kell kötni” 

„(3) A felügyelet a rendőrséggel történő együttműködés keretében tevékenysége ellátásáról, 

annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja. A tájékoztatás módját és 

tartalmát együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. 

A város és a rendőrség között viszont egyelőre ilyen  megállapodás nincs, így a jövőben a 

törvény által előírt megállapodást minden esetben meg kell kötnie az önkormányzatnak.” 

Az együttműködés rendszeres. Mindkét szervezet vezetői tagjai a Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Bizottságnak. Minden évben a képviselő-testület ülésén tájékoztatót tart 

mind a rendőrség, mind pedig a közterület-felügyelők, így egymás munkáját megismerik. A 

napi munka szervezése során folyamatos az együttműködés. A megállapodást továbbra sem 

kötötte meg az önkormányzat a rendőrséggel. 

- „A felvételtől készített 2 munkanapon belül el kell indítani az eljárást, a törvény szerint. A 

jövőben erre jobban oda kell figyelni.” 

Az elmúlt időszakban a helyzet ezen a vonalon javult ugyan, de még mindig találtam az 

utóellenőrzés során ügyiratot, ahol nem történt változás. Itt arra hivatkoznak, hogy a 

felügyelet vezetőjével minden héten a hét egy meghatározott napján van egyeztetés, amikor 

áttekintik az egy hét alatt történteket és több  esetben ekkor egyeztetik a tapasztaltakat majd  

ennek alapján történik meg az eljárás megindítása.  
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3, A Pannon Kapu Kulturális Egyesület ingatlan hasznosításának ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés 2010. április 19.-én zajlott le. Az ellenőrzés száma: 2713/2010. sz. 

megbízólevél alapján. 

A jegyző felkérésére 2010. április 19.-én az önkormányzattól kapott épületek hasznosításának 

ellenőrzést tartottam a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnél. Az ellenőrzés célja az volt, hogy 

megvizsgáljuk az épületek gyakorlati alkalmazását, valamint szabályozását.  

 

-„A PKKE vezetője számoljon be, hogy miért folyt be eltérő összeg a bérlemény 

bérbeadásából, mint amiről szerződés van.” 

 

Az ellenőrzés során a vezető még a PKKE korábbi vezetőjére vonatkozott, aki nem tette 

eleget a javaslatban megfogalmazott kérvénynek. 

 

- „Készítsék el az önköltség számítási és bérbeadási szabályzatot” 

 

A megállapítás így szólt: „A Pannon Kapu Kulturális Egyesület nem rendelkezik a 

bérbeadásra vonatkozó szabályzattal, sem önköltség számítási szabályzattal. Az egyesület 

számára fontos feladat, hogy ezeket a szabályokat megalkossa, és az egyesület működésére 

sajátosítsa. A szabályzatok megléte a számviteli fegyelem egyik legalapvetőbb feltétele. Ez 

alapján lehet meghatározni a kiadható bérlemények bérleti díját, illetve a bérbeadás 

szabályait” 

 

A bérbeadási szabályzatot a PKKE elkészítette, amely két részből áll (ingatlan rész bérbeadás, 

valamint tárgyi eszköz bérbeadás). A szabályzat teljes körű, tartalmazza mindazokat az 

elveket, aminek mentén a bérbeadás végbemehet.  

 

Önköltség számítási szabályzatát a PKKE nem készítette el, ezért ennek megírása fontos az 

egyesület számára. 

 

-„Megrendelő és megállapodás helyett a jövőben legyen egy szerződés, amely az adott 

feltételekkel köttetik meg.” 
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Maga a bérbeadási rendszer, amelyet kialakított a PKKE megfelelő. Azonban el kellene 

gondolkodnia a vezetőségnek egy olyan rendszer kialakításán, amikor egy előzetes 

egyeztetést követően csak a bérleti szerződést kötik meg, abba foglalják bele mindazt amit 

lényegesnek tartanak. Ezzel ugyanis egyszerűsítenék a folyamatot, és átláthatóbbá tennék, 

valamint kellőképpen egyediek is lennének a szerződések, és nem egy általános 

formanyomtatvány lenne aláírva. (Természetesen kisebb szerződések esetén – pl. amit 

helybeli civil egyesületek rendeznek, stb., ahhoz elég lenne egy szerződés minta, amit csak 

kitöltenek.) 

 

A PKKE továbbra is a korábbi rendszert tartja fent a bérbeadásokra. A rendszeren javításokat 

végeztek el, és a szabályzatban tisztán leírták a bérbeadások szabályait. A rendszer korábban 

is jól működött, és a javításokkal, valamint a szabályzatban történő rögzítéssel tovább javult a 

rendszer. 

- „Szabályzatokban legyen szabályozva és betartva a rendezvény céljára való ingatlanátadás 

és –átvétel, legyenek benne garanciák a rend fenntartására és az utólagos helyreállításra.” 

 

Ezt a bérbeadási szabályzatban rögzítették, így a hiányosság pótolva lett. 
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Javaslatok 

 

- A Müllex Kft.-vel közösen egy új kommunikációs rendszert kell kidolgozni, amely a 

hatékonyabb adatkommunikációt elősegíti. 

- Az önkormányzat, valamint a rendőrség közötti megállapodást meg kell kötni a 

közterület felügyeleti rendszer előírásai szerint. (az 1999. évi LXIII. törvény a 

közterület – felügyeletről előírásai szerint) 

- A PKKE készítse el az önköltség számítási szabályzatát. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011.június 01-i ülésére 

 

 

Tárgy: Telekadó bevezetése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor a 

költségvetés hiányát arra tekintettel állapította meg 350.000 e/Ft-ban, hogy 2011. július 1-től 

számolt a telekadó bevezetésével. Ennek megfelelően ezen jogcímen 6.000 e/Ft-ot terveztünk 

bevételként. 

A telekadóval kapcsolatban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) a következőkről 

rendelkezik: 

 

„2. Telekadó 

Az adókötelezettség 
17. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi 

földrészlet (a továbbiakban: telek). 

Az adó alanya 

18. § Az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 12. §-ban 

foglaltak az irányadók. 

Az adómentesség 

19. § Mentes az adó alól: 

a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, 

b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra 

használt telek után, 

c) a teleknek a 11. § (2) bekezdésében meghatározott része, 

d) a 13. § d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a 

11. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja, 

e) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű 

létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő 

(biztonsági) terület; 

f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek. 

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése 

20. § (1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati 

határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a 

művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása 

esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik. 

(2) Az adókötelezettség megszűnik a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzati 

határozat közzététele, továbbá a telek művelési ágba sorolása és tényleges mezőgazdasági 

művelésének megkezdése félévének utolsó napján. 

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a 

következő év első napjától kell figyelembe venni. 

Az adó alapja 
21. § Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően: 

a) a telek m2-ben számított területe, vagy 

b) a telek korrigált forgalmi értéke. 
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Az adó mértéke 

22. § Az adó évi mértékének felső határa: 

a) a 21. § a) pontja szerinti adóalap-számítás esetén: 200 Ft/m2, 

b) a 21. § b) pontja szerinti adóalap-számítás esetén: a korrigált forgalmi érték 3%-a. 

 

A Htv. az adható mentességekkel kapcsolatban a törvény 6.§ d) pontjában rendelkezik: 

6.§ Az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy  

….. 

d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további 

mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel 

rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, 

lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban 

lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse. 

 

Továbbá a  Htv. 7. § e) pont szerint  

7.§ Az önkormányzat adó megállapítási jogát korlátozza az, hogy 

….. 

e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, 

telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően 

nem rendelkezik - a 6. § d) pontja nem alkalmazható. A helyi iparűzési adó esetén egy 

adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni 

építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén 

kizárólag az adótárgy fajtája, a településen belüli földrajzi elhelyezkedése, (hasznos) 

alapterülete, funkciója (használati módja), továbbá a kereskedelemről szóló törvény 

szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész esetén annak nyilvántartása alapján 

állapítható meg differenciált adómérték. 

 

A  törvény által meghatározott mentességeket az előkészített javaslatban a magánszemélyek 

tulajdonában lévő telkekre, a magánszemélyek tulajdonában lévő és mezőgazdasági célt 

szolgáló telkekre, ill. a vállalkozási célú és mezőgazdasági tevékenység végzésére szolgáló 

telkekre tekintettel határoztuk meg. 

Az adó mértékénél minimális adómértéket javaslunk a rendelet tervezetben a vállalkozási célú 

épülettel beépített telkek esetén. 

 

Mindenképpen kérdésként merül fel, hogy a telekadó kapcsán szóba jöhető területek között 

ott vannak az Ipari Parkban  lévő ingatlanok, melyek mezőgazdasági művelés alól kivont, 

beépített és beépítésre szánt területek. Ezek az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  (építési törvény) fogalom- meghatározása szerint a 

település belterületének számítanak, mert a belterület a településnek  elsősorban 

összefüggő, beépített, illetve beépítésre szánt területeket tartalmazó kijelölt része – vagyis az 

ipari parki területek ennek teljesen megfelelnek.  

Ugyanakkor a helyi adókról szóló 19990. évi C. törvény  a belterületről így fogalmaz:  

„belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési 

ág szerint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló 

telket”  

Vagyis két törvény ugyanazt a fogalmat nem pontosan ugyanúgy szabályozza.   

 

Minden esetre az ipari park területei az  adótörvény betűje szerint nem minősíthetők 

belterületnek, viszont belterületbe bevonhatók. 
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Az ipari parki területek belterületbe vonásáról célszerű lenne gondoskodni, hiszen  

az ipari parkban az összefüggő és részben beépített, illetve beépíthető területek egységet 

képeznek, továbbá a területek művelésből való kivonása - ami igen jelentős költséget jelentett 

-  már évekkel ezelőtt megtörtént.  

 

Ezek a területrészek utakkal, közművekkel biztosítottak, a jellemzően mezőgazdasági és erdő 

művelési területrészeket tartalmazó külterületbe nem illeszthetők. (Az ipari park I. ütemű 

területe nagyobbrészt már beépített, a jelenleg még beépítetlen ingatlanok művelésből 

kivonva, iparterület művelési ágban vannak nyilvántartva, az ipari park II. ütem területei is 

nagyobbrészt a belterületi területfelhasználáshoz  illeszkedő belterületként vehető 

számításba). 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  (földtörvény) értelmében a 

belterületbe vonást csak az önkormányzat kezdeményezhet. 

Könnyíti az eljárás menetét az, hogy az érintett területek már művelésből ki vannak vonva, 

így az ilyen esetbe fizetendő jelentős díjakat már kifizettük.. 

Így a belterületbe vonás a változási vázrajzok elkészítését követően a Földhivatal 

hozzájárulásával, az ingatlan tulajdonosokat érintő földvédelmi járulék megfizetése nélkül 

közvetlenül elvégeztethető. Ehhez első lépésként a testületnek ki kell nyilvánítani erre 

irányuló szándékát.  

Erre tekintettel a rendelet – tervezet mellett határozati javaslatként ezt is előterjesztjük.  

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete kinyilvánítja a Szentgotthárd 

Ipari Park I. és II. területek belterületbe vonásának szándékát. A belterületbe vonáshoz 

szükséges további lépéseket elő kell készíteni.   

Határidő: a közlésre azonnal 

                 a további, belterületbe vonással kapcsolatos döntések előkészítésére 2011. június   

                 30. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Feklete Tamás Műszaki irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. május 15. 

 

 

 

      Dr. Dancsecs Zsolt 

       Jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011. ….) önkormányzati rendelete 

a telekadóról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján a telekadóról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§Adókötelezettség 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, beépítetlen belterületi földrészlet. 

(továbbiakban: telek)  

2. §Adómentesség 

Mentes a telekadó alól:  

a) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen lakhatást szolgáló épület található, 

b) a magánszemély tulajdonában lévő lakhatást szolgáló épület elhelyezésére alkalmas 

telek 

c) a magánszemély tulajdonában lévő mezőgazdasági tevékenység végzésére szolgáló 

telek, 

d) azon vállalkozási célt szolgáló telek, amelyen az adóalany (fő tevékenysége szerint 

mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozó) rendeltetésszerűen a mezőgazdasági 

tevékenységéhez kapcsolódó célra használ. 

 

3. §Az adó alapja 

Az adó alapja a telek m
2
-ben számított területe.  

 

4. §Az adó mértéke 
a) vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek esetében 1 Ft/m

2
/év. 

b) egyéb telek esetében 100 Ft/ m
2
 /év.  

 

5.§ Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 

a) magánszemély lakhatását szolgáló épület, ami az ingatlan-nyilvántartás szerint lakás, 

családi ház  

b) vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek, amelyen rendszeres, bevételszerző 

tevékenységét szolgáló épület található, melyre jogerős használatbavételi engedélyt 

adtak ki. 

6.§ Záró rendelkezések 

a) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos helyi adó törvény. 

és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

b) A rendelet 2011. július 1-én lép hatályba. 

 

 

 

   Huszár Gábor    Dr. Dancsecs Zsolt 

   Polgármester     Jegyző 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz:  

Az adóköteles ingatlanok körét a törvényben meghatározott körre határozzuk meg. 

 

2. §-hoz:    

Adómentességet rendeletünk a magánszemélyeknek ad és csak azon ingatzlanokra, melyeken 

lakás, ház áll vagy olyan telek, melyre lakóház, lakás építhető. Ezen túlmenően mentességet 

mezőgazdasági tevékenység végzésére alkalmas telkek kapnak ha magánszemély a 

tulajdonosuk; végezetül pedig a mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozók kapnak 

mentességet arra a telekre, melyet  mezőgazdasági tevékenységükkel összefüggésben 

használnak. 

 

3. § - 4.§-okhoz:  

Az adó alapját a telkek méretéhez igazítjuk, a mértékét pedig a beépített telek be nem épített 

részénél minimális összegben, az egyéb, tehát beépítetlen telkek esetén pedig lényegesen 

magasabban.   
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E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület  2011. június 01-i ülésére. 

 

Tárgy: Szentgotthárd- Máriaújfalu, Hársas-tó strand megnyitásához szükséges feltételek 

biztosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület  ! 

 

Előzmények 

- Ez év tavaszán szóbeli tájékoztatást kaptunk az ÁNTSZ körmendi intézetétől, hogy idén már 

nem járulnak hozzá a Szentgotthárd – Máriaújfalu, Hársas-tó strand megnyitásához az elmúlt 

években biztosított feltételek mellett. A fürdőhely üzemeltetésének szabályairól szóló 

78/2008. (IV.3.) számú Kormány rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 7. számú 

melléklete előírja, hogy gondoskodni kell „a fürdőközönség számára zuhanyozási 

lehetőségről, illetve a fürdőhely területén gondoskodni kell megfelelő minőségű ivóvíz 

ingyenes hozzáférhetőségéről vagy ennek hiányában a folyadékpótlásra alkalmas egyéb 

lehetőségről.”  

Ezek a lehetőségek – zuhanyzási, illetve ingyenes ivóvízvételi lehetőség – nem biztosítottak 

jelenleg a strand területén. A kormányrendelet már korábban is előírta ezeket a feltételeket, de 

a hatóság eddig hozzájárult a strand megnyitásához, mivel eddig ők is egyetértettek azzal, 

hogy a strand ilyen formában történő megnyitásával egy sokkal jobb helyzetet teremtünk az 

illegális fürdőzés helyett. 

- Eddig a strandszezon alatt biztosítottuk a kézmosóval ellátott mobil illemhelyeket (5 db), 

folyamatos vízminőség-ellenőrző vizsgálatokat (havonta), kommunális hulladék folyamatos 

összegyűjtését, elszállítását, strand nyitva tartása alatt folyamatos tógondnoki felügyeletet, 

vízi mentés elősegítéséhez mentőcsónakot, a tó környékének, így a strand területének a 

folyamatos gondozását stb. Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint a türelmi idő lejárt és a jövőben 

már ebben a formában nem kívánnak hozzájárulni a strand megnyitásához. 

 

- Ezt követően háromszor kértünk tájékoztatást a Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől a Hársas-tó strand megnyitásával 

kapcsolatban.  

 

-- Az első tájékoztatásukban (2. számú melléklet) leírták, hogy továbbra is fontos a Hársas-

tó fürdőhely üzemeltetése a 2011. évi szezonban, mivel a közegészségügyi feltételeket csak 

így lehet biztosítani, és az illegális fürdőzéssel járó veszélyeket így lehet elhárítani, 

megelőzni. Azonban a kormányrendelet szabályait is be kell tartani, gondoskodni kell 

zuhanyzási lehetőségről, amely egyrészt fontos a vízminőség megőrzése céljából, valamint a 

fürdőzők egészségvédelmének céljából. Közegészségügyi szempontból ideiglenes 

megoldásokat elfogadnak: 2 db hideg vizes zuhanyállás, illetve ásványvizet, ballonos vizet, 

vagy vízszállítást ellenőrzött helyről.  

Ekkor árajánlatot (1. számú melléklet) kértünk az ideiglenes megoldásokra. A mobil 

zuhanyzási lehetőséget jelenleg - mivel nincsen vezetékes víz és szennyvízcsatorna a 

strandnál - csak úgy tudnánk (lehetne) megoldani hogy egy 10 lábas vegyes mobil szaniter 

konténert (3,00 m x 3,00 m alapterületű) bérelnénk, amelyre 1 m
3
-es víztartályt, a konténer 

alá pedig egy 5,00 m
3
-es szennyvíztartályt tennének. A konténerben 1 db zuhanyzó, 1 db wc 

és 1 db mosdó található. A fenti megoldás költségeire és a város költségvetésében 

rendelkezésre álló forrásra tekintettel a strandot ebben a formában 2011. június 15 –től – 

2011. augusztus 21 – ig tudnánk megnyitni.  A víztartályt a szolgáltató körjárati rendszerben 

hetente (10 hét, 10 alkalom) egy alkalommal töltené fel, illetve a szennyvíztartályt ürítené 
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(értelemszerűen a nyitva tartás alatt két alkalommal). A fenti megoldás a nyitva tartás alatt 

bruttó 665,- eFt-ba kerülne heti egyszeri feltöltésekkel számolva.  Ennek a fedezete a Hársas-

tóhoz fűnyíró vásárlásból megmaradt (600,- eFt  helyett 365,- eFt-os beszerzésre terkintettel) 

235,- eFt + 450,- eFt (a mobil illemhelyek bérlésére szánt keret teljes felhasználása) = 685,- 

eFt-ból biztosítható lenne. 

Ez a megoldás a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás lenne. A kétállásos zuhany konténer 

drágább (2000,- Ft/nap helyett 2.800,- Ft/nap), illetve ebben a konténerben nincs wc, ezért azt 

külön kellene biztosítani, amely további költséget jelentene (nettó 500,- Ft/nap). Az olcsóbb 

mobil zuhanyzófülkékre pedig nem lehet rátenni az 1,00 m
3
-es víztartályt, nem bírja el a 

súlyát, ezért a víztartálynak egy külön tartóállványt kellene építeni, amely további költséget 

jelentene, így olcsóbb megoldás a szaniter konténer. Továbbá mivel ideiglenes megoldás 

lenne, ezért a víztartályt bérelni is sokkal kedvezőbb (nettó 200,- Ft/nap), mint megvásárolni 

(1,00 m
3 
IBC műanyag tartály ára 102.875,- Ft/db). 

A fenti megoldással kapcsolatos problémák: 

 1 db 3,00 x 3,00 m alapterületű konténer kerülne kihelyezésre, amelyben csak 1 

db(!) wc, 1 db mosdó és 1 db(!) zuhanyzó van (tavaly 5 db mobil wc volt a 

strandszezon alatt, ill. kettő zuhanyállás az előírás); 

 A strand nagyszámú látogatottsága esetén (pl. hőségnapok)  az 1,00 m
3
 víz 

valószínűleg gyorsan elfogy a víztartályból, a heti körjáraton kívüli feltöltés, külön 

kiszállással a többszörösébe kerül, nekünk pedig nincsenek meg a technikai feltételei 

annak, hogy saját magunk feltöltsük a víztartályt. A többszöri feltöltés pedig ebben az 

esetben ez a szennyvíztartály többszöri ürítését is magába foglalja, amely további 

többlet költséget jelent; 

 a konténer hálózati vízcsatlakozásra készült, a víztartály csak egy ideiglenes 

megoldás, erősen korlátozott a használhatósága a tartály leürülése során a nyomás 

problémák miatt; 

 daruzást nekünk kell biztosítani, mivel előzetes ajánlatuk szerint, ha darus autóval 

szállítanák az br. 175,- eFt-tal növelné a költségeket; 

 az előírás szerint a strand nyitvatartási ideje alatt ingyenesen palackos, vagy ballonos 

ivóvizet is biztosítani kellene, amely további költségeket jelent (19 literes ballon 

betétdíja nettó 2000,- Ft/db, ballonra szerelhető kézi pumpa nettó 3.500,- Ft/db); 

 

-- A második levelünkben azt kérdeztük a népegészségügyi szakigazgatási szervtől, hogy a 

fenti megoldást közegészségügyi szempontból elfogadja-e, illetve arról is kértünk 

tájékoztatást, hogy az elmúlt években biztosított feltételek mellett (zuhanyzási, illetve 

ingyenes ivóvízvételi lehetőség biztosítása nélkül) még hozzájárulnak-e a strand 

megnyitásához, abban az esetben, ha a jövő szezonra a strandhoz elvezetjük az ivóvizet.  Az 

ivóvíz-vezeték kiépítésével ugyanis jövőre már pl.: mobil zuhanykabinok bérlésével, vagy 

nyitott zuhanyállások kialakításával sokkal kedvezőbb anyagi feltételek mellett tudnánk 

biztosítani a strand megnyitásához szükséges előírásokat.   

 

A hatóság második levelében (3. számú melléklet) csak részben válaszolt kérdéseinkre. A 

fentiekben leírt, mobil zuhanyozással kapcsolatos megoldásokat közegészségügyi 

szempontból elfogadhatónak tartották. Arra, hogy idén még a korábbi években biztosított 

feltételek mellett megnyithatjuk-e a strandot nem válaszolt.  

 

-- A hatóságot harmadszor is megkérdeztük, hogy idén még kaphatunk-e engedélyt az 

elmúlt évek feltételeinek biztosítása mellett (zuhanyzási lehetőség biztosítása nélkül, ingyenes 

ivóvíz a strandtól 800 m-re lévő közkifolyónál, mobil illemhelyek (5 db), mentőcsónak 

biztosítása, tógondnok folyamatos jelenléte stb.) a strand megnyitásához. 
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Véleményünk szerint ugyanis ezzel a mobil megoldással (vegyes szaniter konténer, víztartály 

és szennyvíztartály bérlésével) csak 1 db zuhanyzó, illetve 1 db wc lenne biztosított, amely 

továbbra sem felel meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak. Továbbá a 

használhatósága is korlátozott lenne a víztartály leürülése, illetve korlátozott hozzáférés miatt 

( 1 db zuhany állás, illetve 1 db wc), csak arra lenne jó, hogy az előírt feltételt biztosítjuk és 

ezzel a strandot megnyithassuk. A szűkös önkormányzati forrásokat nem egy erősen 

korlátozott használhatóságú dolog kialakítására kellene fordítanunk. 

A harmadik tájékoztatáskérésünkre a hatóság azt válaszolta, hogy ragaszkodik a 

zuhanyzási lehetőség és megfelelő minőségű ivóvíz ingyenes biztosításához (4. számú 

melléklet).  

 

A lehetséges megoldás 

 

Véleményünk szerint, amíg nincs a strand területére vezetve a vezetékes víz, addig ilyen 

feltételek mellett nem szabad megnyitni a strandot. Rendelkezésre álló források csak olyan – a 

fentiekben részletezett - megoldást tennének lehetővé a szakigazgatási szerv által előírt 

feltételek biztosítására, amelyek használhatósága erősen korlátozott lenne.  

Javasoljuk, hogy idén legfeljebb a vízvezeték kiépítésére vonatkozó terveket készítessük el 

és a képviselő-testületnek a jövő évi költségvetésben a vezeték kiépítésére szükséges 

forrásokat kellene biztosítani. Ezzel a jövő évi strandszezonban már sokkal kedvezőbb anyagi 

feltételek mellett tudnánk biztosítani a strand megnyitásához szükséges előírásokat.   

 

Árajánlatokat kértünk tervezéssel és/vagy kivitelezéssel foglalkozó szervezetektől a 

Hársas-tó strand területéhez a hiányzó 800,00 fm hosszúságú vízvezeték kiépítésének 

tervezésére és a kivitelezés becsült költségére. A vezeték kiépítésének műszaki tartalma: D 63 

KPE ivóvíz vezeték építése 160,00 fm hosszon útpadkában, 640,00 fm hosszon zöldterületen 

homokágyba fektetve, hegesztett csőkötésekkel szerelvényekkel együtt. 

A beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 

a tervezésre vonatkozóan bruttó 300.000,- Ft. A tervezési díj nem tartalmazza a hiteles 

tulajdoni lap és térképmásolat, valamint a csatlakozási engedélyeztetéshez szükséges díjak 

befizetését. A kivitelezés becsült költsége pedig a beérkezett ajánlatok alapján bruttó 2,50 mFt 

lenne. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a Hársas-tó strand megnyitásával kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

 

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

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Máriaújfalui 

Hársas-tó strand 2011. évi megnyitásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 

 A Hársas-tó strand megnyitásához szükséges további feltételek – mobil zuhanyozási, 

ingyenes palackos vízvételi lehetőségek – költségeinek fedezetére nem biztosít forrást. 

 Elrendeli, hogy a Hársas tónál a fürdést tiltó táblák a megfelelő helyre kihelyezésre, a 

fürdésre kijelölt helyre utaló táblák pedig levételre kerüljenek. Elrendeli, hogy törölni 

kell a tó fenntartására megkötött szerződésből azt a részt, ami a strand működtetésére 

vonatkozik. 

 Egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a strand területéhez vezető 

ivóvízvezeték terveit készítesse el.   

 

Határidő: azonnal. 
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Felelős:    Fekete Tamás műszaki irodavezető. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Máriaújfalui  

 

 

       Hársas-tó strand 2011. évi megnyitásával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: … 

 

Határidő: ……… 

Felelős:……..  

 

Szentgotthárd, 2011. május 17. 

    Fekete Tamás 

Műszaki irodavezető 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt         Labritz Béla 

          Jegyző     Körny.véd.tanácsnok 
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1. számú melléklet 

 

Az előterjesztésben szereplő összesített ajánlati ár 67 napra (2011. június 15 – től – 

2011. augusztus 21-ig) a 10 lábas konténerre és tartálykonténerre vonatkozik.  

Tétel Menny. Egység ár Nettó Ár 

1 db 20 lábas szaniterkonténer bérlete 92 2 800 Ft 257 600 Ft 

1 db 20 lábas tartálykonténer bérlete 92 1 950 Ft 179 400 Ft 

1 db 1m3 viztartály bérlete 92 200 Ft 18 400 Ft 

Kitárolás 2 7 200 Ft 14 400 Ft 

Betárolás 2 7 200 Ft 14 400 Ft 

Kiszállítás, daruzás nélkül 1 92 500 Ft 92 500 Ft 

Beszállítás, daruzás nélkül 1 92 500 Ft 92 500 Ft 

10 m3 szenyvíztartály ürítése / alkalom 
 
1 22 000 Ft 22 000 Ft 

1 m3 viztartály feltöltése / alkalom 1 4 400 Ft 4 400 Ft 

Összesen:     
695 600 

Ft 

      

    

1 db 10 lábas szaniterkonténer bérlete 92 2 000 Ft 184 000 Ft 

1 db 10 lábas tartálykonténer bérlete 92 1 450 Ft 133 400 Ft 

1 db 1m3 viztartály bérlete 92 200 Ft 18 400 Ft 

Kitárolás 2 7 200 Ft 14 400 Ft 

Betárolás 2 7 200 Ft 14 400 Ft 

Kiszállítás, daruzás nélkül 1 90 000 Ft 90 000 Ft 

Beszállítás, daruzás nélkül 1 90 000 Ft 90 000 Ft 

5 m3 szenyvíztartály ürítése / alkalom 1 17 000 Ft 17 000 Ft 

1 m3 viztartály feltöltése / alkalom 1 4 400 Ft 4 400 Ft 

Összesen:     
566 000 

Ft 

      

Áraink nettó árak.       

 

Készletünk a kért időpontban – fesztivál szezon – korlátozott. 
A megrendelések beérkezésének sorrendjében tudjuk az eszközöket 

biztosítani. 

 

Üdvözlettel 
 

Kriszt Tamás 

TOIFOR Pécs Kft Cím: 7629 Pécs, Komlói út 21., Tel: (+36 72) 515 212, Fax: (+36 72) 515 213 
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Mobil: (+36) 30 90 28 100, E-mail: pecs@toifor.hu, Web: www.toifor.hu 

Nyilvántartó szerv: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-071363 

Adószám: 13928528-2-02 

mailto:pecs@toifor.hu
http://www.toifor.hu/
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 

 

Iktatószám: 2047-6/2011. 

Ügyintéző: Csinyi Barbara 

Telefon: (94) 506-324 

Tárgy: Tájékoztatás adás III. a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu 

Hársas-tó fürdőhely kijelölésről

 

Mellékletek: - 

Hiv. szám: 1744-9/2011. 

  

 

 

 

 

Fekete Tamás 

műszaki irodavezető 
 

 

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

Tisztelt Műszaki Irodavezető Úr! 

A Szentgotthárd-Máriaújfalu Hársas-tó fürdőhely kijelölésével kapcsolatban az 

alábbiakról tájékoztatom: 

A zuhanyozási lehetőség és a megfelelő minőségű ivóvíz ingyenes hozzáférhetősége a 

fürdőhely üzemeltetésének közegészségügyi feltétele, ezért a szűkös önkormányzati 

források mellett is ezeket biztosítani kell. Hatóságunk a 78/2008. (IV.3.) Korm. 

rendelet 7. számú mellékletének 8- 9. pontjában előírtaktól eltekinteni nem tud, 

mivel a természetes fürdővízben történő fürdés utáni nem megfelelő tisztálkodás, 

zuhanyozás megbetegedések előidézője lehet. 

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a fürdőhely kijelöléssel kapcsolatos előírásokat a 

78/2008.  (IV. 3.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek a 4. § (1) bekezdése előírja, 

hogy „a vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kistérségi intézet fürdőhely 

kijelölési eljárást folytat le, melynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely 

kijelöléséről”. 

Tájékoztatásuk szerint, olyan javaslat is van a Képviselő-testület előtt, hogy idén nem 

nyitnák meg a strandot és az elmaradt üzemeltetésből megtakarított forrásokat az 

ivóvízvezeték és zárt szennyvízgyűjtő akna kiépítésére fordítanák, a kérdés a 

Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozik. 

Szombathely, 2011. május 17. 

                                                                   Tisztelettel:      

Dr. Reiner Vera 

mb. megyei tisztifőorvos 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. június 01-i ülésére 

 
 

Tárgy: Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2010. évi beszámolója 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

gazdasági vállalkozása. Így a tulajdonos képviselőjének ami jelen esetben a 

Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel a Vállalat Igazgatója a T. Képviselő-testület elé terjesztette a 

mellékelt 2010. évi éves beszámolóját, és a könyvvizsgálói jelentést. 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a 

nemzetközi számviteli standardeknek megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló a 

tulajdonos számára elfogadásra javasolja a Vállalat 2010. évi beszámolóját. 

 

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat bevételei 5,7 %-kal, a költségei és 

ráfordításai 7,1 %-kal nőttek. 

Az ÖKV eredményességét és likviditását alapvetően befolyásolják az Önkormányzat 

döntései, mivel a vállalat bevételeinek több, mint 90 %-a az alapítótól származik. 

Külön figyelemre méltó, hogy az ÖKV üzemi eredménye 756 eFt, amit leront a 

pénzügyi műveletek negatív eredménye (- 2.788 eFt). Továbbra is meghatározó a 

Vállalat alulfinanszírozottsága, ami mindenek előtt abból adódik, hogy a 

szolgáltatások legfontosabb megrendelője, Szentgotthárd Város Önkormányzata 

nem a szükséges mértékben emeli a rendelkezésre álló kerteket, ami veszteséget 

okoz a szervezetnek. Emiatt a vállalat  folyószámlahitel és beruházási hitelek 

felvételére kényszerült, melyeknek kamatai vannak és árfolyamveszteség is 

jellemzi.  A vállalat likviditását rontja a 6.277 eFt lakbértartozást és 5.365 eFt 

vízdíjtartozás.  

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Vass József igazgató 

 

Szentgotthárd, 2011. május 20. 

                                                                          Huszár Gábor 

                                                                          Polgármester 

Ellenjegyzés:   
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BESZÁMOLÓ 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT 

2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 

 

 

1. A vállalat tevékenységének általános értékelése 

 Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (ÖKV) 2010. évi éves tervében megfogalmazott 

célkitűzések teljesítéséről röviden a következők mondhatók el: A gazdálkodási tervben 

elsődlegesen az alapító Önkormányzat költségvetésében meghatározott kommunális, 

közszolgáltatási és egyéb építőipari munkák elvégzése szerepelt. A fentieken túl az ÖKV 

gazdálkodásában jelentős szerepet játszott a fizető parkoló rendszer és a szálloda 

működtetése, SZVSE városi sporttelepének üzemeltetése, az önkormányzati fenntartású 

intézmények takarítása, karbantartása valamint az ÖKV telephelyén felépített kemping 

üzemeltetése. 

 Egyéb tevékenység keretében építőipari, szerelési, fenntartási munkákat (részben a 

karbantartási munkák részeként) és építőipari anyag (pl. kavics, homok) értékesítést végez. 

 A vállalat gazdálkodásának eredményessége érdekében az élőmunka hatékonyságának 

növelését, új gépek, berendezések beszerzését, a minőség javítását célozta meg. 

Az ÖKV 2010. évi üzleti terve 739 eFt veszteséggel számolt, ezzel szemben a 2010. évi 

veszteség 2.030 eFt volt. Ennek okai a következők:  

1./ a keret-megállapodások alapján kapott bevételek 4 %-os növekedése alapvetően nem 

változtatott a tevékenységek alulfinanszírozottságán,  

2./ a megállapodások alapján szerzett bevételek közül kiesett az óvoda-bölcsőde külső 

takarítása-karbantartása előző évben kapott nettó 1.152 eFt,  

3./ a lakbér- és vízdíjhátralékok után elszámolt értékvesztés 785 eFt-tal nőtt,  

4./ a CHF árfolyamromlása miatt a 2008-ban devizahitelből vásárolt Bucher BU-150 típusú 

teherautó után fennálló tartozásra képzendő céltartalék 926 eFt-tal, a tényleges törlesztés 

árfolyamvesztesége 435 eFt.tal rontotta az eredményt. 

A tevékenységek elmúlt évekbeli alulfinanszírozása és a hitelből megvalósított beruházások 

törlesztése miatt a 2009. évi 16 millió Ft folyószámlahitel 2010. évben is változatlanul 

fennáll. A likviditási gondok miatt a megvalósított beruházások összege a 2008. évi 13.698 

eFt-ról 2009-re 350 eFt-ra, 2010-re 217 eFt-ra csökkent. 

A hitelekből megvalósított beruházások miatti beruházási hitelállomány a folyamatos 

törlesztések eredményeként a 2009. 12. 31-i 16.753 eFt-ról 2010. 12. 31-re 14.753 eFt-ra 

csökkent. 

 

2. Önkormányzattal kötött megállapodások alapján ellátandó feladatok teljesítése 

 Városi közterületek tisztítási feladatainak ellátása során utak, járdák rendszeres tisztítására, 

hó eltakarításra, síkosság elleni védekezési munkákra 13.334 ezer Ft-ot fordított a vállalat és 

ebből a tevékenységből 10.500 ezer Ft árbevétele keletkezett. E tevékenység vesztesége az 

alulfinanszírozottság mellett annak köszönhető, hogy az ÖKV 2010. évben 1.667 eFt-tal 

fordított többet a hóeltakarításban külső vállalkozók foglalkoztatására, mint 2009-ben. 

Az önkormányzattal kötött megállapodások alapján folyamatosan végezte az ipari park 

közterület-fenntartási munkáit, a rábafüzesi határátkelő és bevezető útszakaszok tisztítását, a 

hulladék összegyűjtését, az építési törmelék gyűjtését és elszállíttatását. Ezen 

tevékenységekkel kapcsolatos ráfordítás 4.184 ezer Ft, az árbevétel 3.358 ezer Ft volt. 
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 A városi parkok és zöldterületek keret-megállapodás szerinti munkáinak (talaj-előkészítés, 

virágosítás, cserjék gondozása, sövény- és fűnyírás, zöldhulladék kezelése) elvégzésére 

11.918 ezer Ft-ot fordított az ÖKV, az árbevétel 10.380 ezer Ft volt. 

Összegezve a keret-megállapodások alapján elvégzendő munkák éves költsége összesen 

29.436 ezer Ft, árbevétele a 24.238 ezer Ft volt 2010. évben. Ez azt mutatja, hogy ezen 

tevékenységek alulfinanszírozottak, a veszteség 5.198 eFt. 

A strandfürdő üzemeltetése 2007-ben megszűnt. Ez azt jelentette, hogy bevétele a vállaltnak 

ebből nem keletkezett, de a terület karbantartásának költségei 70 ezer Ft-ot tettek ki. 

 Idegen megrendelésre végzett parkgondozási feladatok ráfordítása 1.252 ezer Ft, árbevétele 

1.613 ezer Ft volt. 

Önkormányzati fenntartású intézmények (óvoda-bölcsőde és a városi sporttelep nélkül) 

takarítására, karbantartására az ÖKV 59.917 ezer Ft-ot fordított, az ezen tevékenységből 

származó árbevétel 46.806 ezer Ft volt. Azaz a veszteség 13.111 ezer Ft volt az elszámolás 

szerint. A bevétel és a költségek tartalmazzák az 50 eFt feletti értékű, külső vállalkozó által 

végzett munkák értékét is (817 eFt). A veszteség 2010-ben tovább nőtt, a takarítás-

karbantartás még mindig alulfinanszírozott, a kötelező minimálbér-emelés költségeit a 

vállalatnak kellett állnia. 

 A SZVSE városi sporttelepének üzemeltetésére 4.875 eFt-ot fordított a vállalat, az ebből 

származó árbevétele 4.587 eFt volt. 

 Az óvoda-bölcsőde karbantartási tevékenységének ráfordítása éves szinten 539 eFt, az ebből 

származó bevétel 522 eFt volt. Ezen összegek nem tartalmazzák a korábbi évek keret-

megállapodásai alapján számított költségeket és bevételeket, hanem csak az eseti megbízások 

költségei és bevételei. 

3. Ingatlankezelési feladatok teljesítése 

 Az ÖKV kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények ingatlankezelési 

feladatainak ellátására 35.112 ezer Ft-ot fordított a vállalat, az ebből keletkező bevételek 

előírásának összege 45.624 eFt volt. (Mindkét összeg tartalmazza a lakók víz- és 

csatornadíjköltségét is.) Ez 10.512 eFt eredményt jelent. A bérlakásokban élők által fizetett 

lakbérből fedezi a vállalat a költségek közt elszámolt, a bérlakások után fizetendő 

üzemeltetési- és felújítási költségeket, ami 2010-ben 8.906 eFt-ot tett ki. A fenti bevételi 

számok bevételi előírást takarnak, ugyanakkor az üzemeltetési- és felújítási költségeket 

ténylegesen át kell utalni a bérlők közös költségeinek és a lakások után kötelezően 

képzendő felújítási alap fedezeteként. Ezen felül egy éven túli követelésekre (lakbér- és 

vízdíjhátralékra) 1.582 eFt értékvesztést kellett a vállalatnak elszámolnia. Az évek során 

felhalmozott lakbér- és vízdíjhátralék összege az eredménynél jóval több, összesen 11.642 

eFt. 

Társasházi ingatlankezelés költsége 6.113 eFt, árbevétele 7.738 eFt. 
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4. Építőipari és szállítási munkák teljesítése 

 Az önkormányzati, intézményi megrendelésekre végzett fenntartási, építési-szerelési és 

szállítási munkákra ÖKV 3.845 ezer Ft-ot fordított, az ezen tevékenységből származó 

árbevétel 3.394 ezer Ft volt. 

 Egyéb idegen és lakossági munkák ráfordítása 676 ezer Ft, árbevétele 651 ezer Ft volt. 

 

5. Egyéb kiegészítő feladatok teljesítése 

 A vállalat egyéb kiegészítő feladatainak teljesítése során az alábbi költségek és árbevételek 

merültek fel 2009-ben: 

 ráfordítás árbevétel 

 ingatlan bérbeadása 503 eFt 5.978 eFt 

 ipari és egyéb anyag értékesítése 7 eFt 11 eFt 

 szálloda üzemeltetése 13.824 eFt 11.344 eFt 

 kemping üzemeltetése 1.213 eFt 684 eFt 

 fizető parkoló üzemeltetése 4.977 eFt 9.310 eFt 

 közfoglalkoztatási program 17.541 eFt 17.690 eFt 

 városrészi klubok rezsiköltsége 1.911 eFt 1.846 eFt 

 energetikai munkavégzés 1.080 eFt 1.080 eFt 

 fuvarozási tev., eszközök bérbeadása 216 eFt 255 eFt 

 összesen: 41.272 eFt 48.198 eFt 

Az egyéb kiegészítő feladatok teljesítése során 2009. évben 5.029 eFt, 2010. évben 6.926 eFt 

nyereség keletkezett. Ennek fő oka, hogy a parkoló rendszer üzemeltetése nyereséges (4.333 

eFt), a saját ingatlan bérbe adása szintén (5.475 eFt) E tevékenységek eredményessége sem 

tudta ellensúlyozni többi tevékenység veszteségeit. 

 

6. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, rendkívüli és egyéb bevételek,  

ráfordítások 

 ráfordítás bevétel 

 pénzügyi műveletek 2.825 eFt 37 eFt 

 rendkívüli és egyéb ráfordítások, bevételek 2.861 eFt 3.355 eFt 

 összesen: 5.686 eFt 3.392 eFt 

Az egyéb tevékenységek bevételeinek zömét az értékesített tárgyi eszközök utáni bevétel, a 

kapott támogatások és a követelések visszaírt értékvesztése teszik ki. A pénzügyi műveletek 

bevételei, ráfordításai, a rendkívüli és egyéb bevételek, ráfordítások eredménye 2009. évi 

3.894 eFt-ról veszteségről 2010-re 2.294 eFt-ra csökkent. Ennek fő oka, hogy az egyéb 

bevételek közül pedig a bér- és járuléktámogatások 2010-ben 2009-hez képest 2.008 eFt-tal 

nőttek. 

 

7. Osztalékfizetés 

Osztalékfizetés 2010. évben nem történt. 

 

8. Beruházások 

 Az ÖKV a 2003. előtti évek elmaradt fejlesztéseit a középtávú fejlesztési tervben 

megfogalmazottaknak megfelelően elkezdte bepótolni, illetve új területen kezdett 

fejlesztésekbe. A 2003-tól megkezdett fejlesztések 2008-ig tartottak. Az ÖKV beruházásokra 

2007. évben 9.825 eFt-ot 2008.évben 13.698 eFt-ot költött. 2009. és 2010. évben pénzügyi 
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források hiányában a fejlesztések leálltak. Beruházásokra 2009-ben 350 eFt-ot, 2010. 

évben mindössze 217 eFt-ot fordított a vállalat. 

A beruházások csökkentették a vállalat likviditását, de fejlesztések nélkül a vállalat nem 

tudna munkát végezni, és előbb-utóbb kiszorulna a piacról. 2010. 12. 31-én a 

fejlesztésekből adódóan 14.753 eFt hiteltartozása volt a vállalatnak a 2014-ig. Ezen 

összeg 2.000 eFt-tal kevesebb, mint az egy évvel korábbi tartozás összege. 

2011. évben eszközbeszerzéseket, fejlesztéseket tervez a vállalat, de ennek megvalósulása 

likviditási problémákba ütközhet. 

 

9. Létszám- és bérgazdálkodás 

A vállalat sajátosságaiból adódóan teljes munkaidős, részmunkaidős és köz-foglalkoztatás 

keretében munkát végző dolgozókat foglalkoztatott 2010. év során. 

Az ÖKV statisztikai állományi létszámának alakulását az alábbi táblázat mutatja be a 

közfoglalkoztatottak nélkül: 

 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

teljes munkaidős 63 fő 63 fő 56 fő 57 fő 

részmunkaidős 4 fő 1 fő 4 fő 4 fő 

összesen 67 fő 64 fő 60 fő 61 fő 

A 2004. évi csúcshoz (összesen 81 fő) viszonyítva folyamatos a létszámcsökkenés. Ennek oka 

a takarékosabb létszámgazdálkodás: elbocsátás, munkakörök összevonása, nyugdíjba vonulók 

részleges pótlása. 

2010. évben alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel és egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében összesen 16 főt foglalkoztatott a vállalat összesen 958 eFt költséggel azért, hogy az 

átmenetileg jelentkező munkaerőhiányt megoldja. Ez esetben a vállalat térítést nem kap, csak 

a ledolgozott napok után fizet bért, és mentesül a szabadság és a betegszabadság kifizetése 

alól. 

Az előző évhez hasonló foglalkoztatási módot jelentett a 2010. évben megvalósított 

közfoglalkoztatás. Ily módon éves átlagban 18 fő munkavállaló teljes munkaidős 

foglalkoztatására került sor, mely 17.541 eFt-ba került a vállalatnak, az állam 17.690 eFt-ot 

fizetett ki e célból. (A költség- és bevételösszegek szerepelnek az 5. pontban). 

A személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, 

bérjárulékok) a 2009. évi 98.762 eFt-ról 2010. évre 5,6%-kal, 104.334 eFt-ra nőttek. 

Ennek oka, hogy szerepel a személyi jellegű ráfordítások között a közfoglalkoztatás 

keretében foglalkoztatottak 2009. évi 10.605 eFt-os bér- és járulékköltsége 2010. évre 

15.852 eFt.  

A takarékos létszámgazdálkodás, a bér- és járuléktámogatottak felvétele 

eredményeképpen a közfoglalkoztatottak nélkül a személyi jellegű ráfordítások 

mindössze 325 eFt-tal nőttek annak ellenére, hogy a létszám egy fővel nőtt 2010-ben. 

Továbbra is jellemzi azonban az ÖKV helyzetét, hogy dolgozóinak 65 %-a 2011. január 

1-étől is minimálbéren van foglalkoztatva. 

10. Összefoglalás 

 Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (ÖKV) bevételei 2009. évi 176.774 eFt-ról 2010. 

évre 5,7 %-kal 186.764 eFt-ra, a költségei és ráfordításai 7,1 %-kal (176.338 eFt-ról 

188.794 eFt-ra) nőttek. 
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Az ÖKV eredményességét és likviditását alapvetően befolyásolják az Önkormányzat 

döntései, mivel a vállalat bevételeinek több, mint 90 %-a az alapítótól származik. 

Külön figyelemre méltó, hogy az ÖKV üzemi eredménye 2010-ben 756 eFt, ezt rontja le 

a pénzügyi műveletek negatív eredménye (- 2.788 eFt). Ez utóbbi annak köszönhető, 

hogy a folyamatos alulfinanszírozottság miatt a vállalat folyószámlahitel és beruházási 

hitelek felvételére kényszerült, melyek kamatai és árfolyamvesztesége negatív pénzügyi 

eredményt hoznak. Hasonló volt a helyzet az előző években is. 

A vállalat likviditását jelentősen rontja az, hogy 2010. december 31-én 6.277 eFt 

lakbértartozást és 5.365 eFt vízdíjtartozást tartottunk nyilván. Ezen kívül az eszközpark 

modernizálása érdekében végrehajtott beruházások költségeit a csökkenő bevételek 

mellett is az ÖKV-nak kell kigazdálkodnia. 

Az ÖKV középtávú fejlesztési tervében megfogalmazott fő célok közül a vállalat műszaki 

fejlesztése megtorpant (lásd a 8. pontban leírtakat!), a vállalat tevékenységének 

racionalizálása és a takarékos gazdálkodás folytatódott. 

Ahhoz, hogy a vállalat talpon tudjon maradni, az Önkormányzaton kívül egyéb bevételi 

forrásokat is kell keresni, illetve megtartani. Ez a 2009. évi 13.640 eFt-ról 2010-re 14.453 

eFt-ra nőtt. 

Szentgotthárd, 2011. 05. 09. 

 

 

 

 

 

Vass József 

Igazgató 

 

Melléklet: - ÖKV 2010. évi mérlege (1+4 oldal) 

- ÖKV 2010. évi eredmény kimutatása (2x2 oldal) 

- Független könyvvizsgálói jelentés (1+1 oldal) 

- Teljességi nyilatkozat (2 oldal) 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. június 01-i rendkívüli ülésére sürgősséggel! 

 

Tárgy: A Gotthárd-Therm Kft. 2010. évi beszámolója  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságok éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és közzétenniük. 

A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia.  

A beszámoló anyagait a tegnapi napon kaptuk meg, így azt előterjesteni Polgármester Úr és 

Alpolgármester Úr távollétében rendkívüli sürgősséggel  én tudom.  

A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajodonában lévő 

gazdasági társaság. Így a társasági törvény szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a 

Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2010. évi éves beszámolóját, a  könyvvizsgálói 

jelentést, és a  Felügyelő Bizottság véleményét.  

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardeknek megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló a tulajdonos 

számára elfogadásra javasolja a Kft. 2010. évi beszámolót.  

A Felügyelő bizottság a beszámolót  a könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben elfogadásra 

javasolja. 

 

Tekintettel arra, hogy a testületi üléésünket június 01-émn tartjuk, ami a márjus 31-i 

közzétételi határidőn túl vagyunk, így a Polgármester Úrnak május 31-ét megelőzően a 

tulajdonos képviseletében nyilatkoznia kellett a beszámoló elfogadásáól. Ez meg is történt – 

most a polgármesteri nyilatkozat tzestületi jóváhagíyására van szükség.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg, a 2010. évi beszámolót-, és a 

veszetésgelhatárolást pedig hagyja jóvá!   

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete jóváhagyja  Szentgotthárd 

Város Önkormányzata képviseletében Huszár Gábor Polgármester 2011. 05. 25-én tett 

nyilatkozatát: 

 

A Gotthárd-Therm kft Szentgotthárd, Füzesi u. 3/A. alatti gazdasági társaság üzletrésze 

kizárólagos tulajdonosának, Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselőjeként eljáró 

Huszár Gábor polgármester a Gotthárd-Therm Kft 2010. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2010. évi 239 410 ezer forint mérlegszerinti 

veszteség elhatárolásához és eredménytartalékba helyezéséhez. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 Vörös Imre üghyvezető ügyvezető 

Szentgotthárd, 2011. május 27. 

. 

                                                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                             Jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Rendelet módosítás (Önkormányzat vagyonáról). Haszonkölcsönbe adás. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 0601/3 

hrsz-ú, 7799 m2 területű és a 0601/5 hrsz 1924 m2 területű gyep (rét) művelési ágú külterületi 

ingatlanok, melyek a Hársas tó északi oldala előtt helyezkednek el. (térkép 1. sz. melléklet) 

 

Mesics László gazdálkodó 9900 Körmend, Szent Imre herceg u. 40. sz. alatti lakos a 2. sz. 

mellékletben található kérelemmel fordult a T. Testület felé, melyben a fent körülírt területek 

kaszálását vállalná haszon kölcsön szerződéssel, vagy méltányos haszonbérleti szerződéssel.  

 

Kérelmében Mesics László leírja, hogy évek óta foglalkozik szántóföldi termesztés mellett 

gyepterületek gyommentesítő szárzúzásával, amivel megakadályozható a nemkívánatos 

növények elszaporodása. A kaszált területek után kéri, hogy haszonbérleti díj ne kerüljön  

megállapításra, mivel a gyep hozamát nem hasznosítja, a kaszálék természetes úton 

lebontódik. A kérelmében leírtak szerint már a tavalyi évben is kaszálta ezen területeket. 

Az Önkormányzat számára előnyt jelent, hogy ezen területeket nem kell külön kaszáltatni, így 

nem merülnek fel költségek sem. 

Mesics László amennyiben haszon kölcsön, vagy haszonbérleti szerződéssel rendelkezik, úgy 

a kaszált területek után terület alapú támogatást tud felvenni, amely támogatásból a kaszálás 

költségeit fedezni tudja. 

 

Mesics László a kérelmében említett önkormányzati területeket a tavalyi évben valóban 

lekaszálta, bár erről az önkormányzattal szerződése nem volt és a munkáért ellenszolgáltatásra 

sem tartott igényt. Elmondása szerint régen ezek a területek a családjáéi voltak, majd 

kisajátításra kerültek.  Tény, hogy a területek rendben tartásáról (kaszálásáról a tulajdonos 

önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ebből a szempontból is támogatható a kérelem.  

 

A területre vonatkozó hatályos szabályozás: 

A Polgári Törvénykönyv szerint a kérelmező által a kérelemben meghatározott 

haszonkölcsönbe adás egy polgári jogi jogintézmény egy jogintézmény - egy szerződésfajta, 

amikor egy dolgot (esetünkben egy területet) a tulajdonos használatra ingyenesen átad a 

haszonkölcsönbe vevő részére meghatározott időre.  

 

Az ingatlankataszteri nyilvántartás szerint ezek az ingatlanok korlátozottan forgalomképes 

vagyonkörbe tartoznak, mivel az Őrségi Nemzeti Park területén helyezkednek el. 

 

A vagyonrendeletünk szerint: 

 

8. § (3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó dolgok 
használatára, hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó korlátozások. 

Védett természeti területek: 
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Az önkormányzat tulajdonába kerülő védett természeti területek elidegenítéséhez, 
kezelői vagy használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye is 
szükséges. (Őrségi Nemzeti Park) 

25. § A vagyon hasznosítása (használat, hasznosítási jog, társulás, értékpapír 
vásárlás) 

 (1) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, illetve 
ellenszolgáltatás mellett. 

(2) A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon 
koncessziós szerződéssel való üzemeltetésével, használatra való átengedés 
használati szerződéssel, bérleti szerződés, illetve haszonbérleti szerződéssel.  

27. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának 
használati, illetve hasznosítási jogát - a 8.§. (3) bekezdésben meghatározott 
feltételek megtartása mellett - át lehet engedni: 
koncessziós szerződéssel, 
bérleti szerződéssel jogszabályban rögzített feltételek mellett a 28. §. (2) -30. § 
betartásával, illetve önkormányzati rendelet alapján. 

28. § (1) Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használati, illetve 
hasznosítási jogát- ideiglenesen- át lehet engedni: 
koncessziós szerződéssel, 
bérleti szerződéssel, 
használati díj ellenében. 
 

(2) Az önkormányzati vagyon használati, illetve hasznosítási jogának 
ingyenes átengedése értékhatár nélkül a képviselő-testület joga, figyelemmel a 
21.§.(4) bekezdésben foglaltakra. 
 

29. §  (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat 
haszonbérletként hasznosítja. 

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legalább 1 és legfeljebb 5 évig 
adhatók haszonbérbe. A haszonbérbe adás időtartamának meghatározásánál az 
ÁRT. előírásait figyelembe kell venni. 

30. § (1) A fizetendő haszonbér mértékét a föld fekvésének figyelembe 
vételével kell megállapítani, kivéve "A szociális igazgatásról és egyes szociális 
ellátásokról" szóló 14/1997.(III.27.) ÖKT. rendelet 10.§.(2)bekezdésben foglalt 
eseteket.  

(2) A haszonbérleti díj mértéke évenként: 
 

 
Megnevezés 

Bérelt terület (m2) 

0-4999 5000-30000 30000 felett 

Belterület 5 Ft 2,2 Ft 1,5 Ft 

Külterület 3 Ft 1,5 Ft 0,9 Ft 

 

32. §  
(3) A haszonbérleti szerződést az önkormányzat nevében a Polgármester köti. 

A szerződés egy-egy példányát a vagyonnyilvántartónak el kell juttatni. 
 



 119 

Mindezekből látható, hogy mezőgazdasági területeket a jelenlegi szabályaink szerint 

haszonkölcsönbe nem, csak haszonbérbe tudjuk átadni. A területek után fizetendő 

haszonbérleti díj mértéke a táblázat alapján: 1,5.-Ft/m2/év lenne. 

 

A kérelem teljesítésének egy lehetséges módja 

Tekintettel arra a tényre, hogy a haszonkölcsönbe adással meg lehetne oldani bizonyos 

területeink rendben tartását is, így elképzelhetőnek tartjuk a vagyonrendeletünk kiegészítését 

is 

Mindezek alapján előkészítettük a vagyonrendeletünk módosítását is. Amennyiben ezt a 

Képviselő – testület elfogadja, a haszonkölcsön – szerződés ügyében is dönteni lehet.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

szentgotthárdi 0601/3 hrsz-ú, 7799 m2 területű és a 0601/5 hrsz 1924 m2 területű gyep (rét) 

művelési ágú külterületi ingatlanokra vonatkozóan Mesics László 9900 Körmend, Szent Imre 

herceg u. 40. sz. alatti lakossal haszonkölcsön szerződés kerüljön megkötésre. Felhatalmazza 

a polgármestert annak aláírására. Mesics László köteles - a kérelmében írt -, évi legalább 

háromszori kaszálás elvégzésére.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy 

a szentgotthárdi 0601/3 hrsz-ú, 7799 m2 területű és a 0601/5 hrsz 1924 m2 területű gyep (rét) 

művelési ágú külterületi ingatlanok kerüljenek térítésmentesen haszonbérbe adásra, ill. 

haszonkölcsönbe adásra Mesics László 9900 Körmend, Szent Imre herceg u. 40. sz. alatti 

lakos részére.  

 

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011. május 24. 

 

 

Dr.Dancsecs Zsolt 

         jegyző  
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1.sz. melléklet: 
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2.sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének /2011. (..) 

rendelete az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. 

(II.1.) ÖKT. rendelet módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában és a 16.§ (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja  

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT. rendelet e (továbbiakban R.) 29.§.-a a 

következőképpen módosul:  

  29. §  (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat 

haszonbérletként, vagy haszonkölcsönbe adással hasznosítja. Haszonkölcsönbe elsősorban a 

gyep (rét) művelési ágú földterület adható. 

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületek legalább 1 és legfeljebb 5 évig adhatók 

haszonbérbe, vagy haszonkölcsönbe. A haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe adás 

időtartamának meghatározásánál az ÁRT. előírásait figyelembe kell venni. 

(3) Egy földrészletet több személy részére a földrészlet megosztása nélkül kell 

haszonbérletbe vagy haszonkölcsönbe adni.  

Ez esetben a haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe adott terület 800 m2-nél kisebb nem 

lehet. 

(4) A haszonbérlőt a haszonbérelt területre elővásárlási jog illeti meg. 

 

2.§  (1) A R. 31.§.(1) bekezdése a következőképpen módosul:  

„31. § (1) A haszonbérlő, vagy haszonkölcsönbe vevő a haszonbérelt vagy 

haszonkölcsönbe vett földet köteles a jó gazda gondosságával művelni, művelési és kártevő 

mentesítési kötelezettségének eleget tenni, amennyiben a haszonbérlő e kötelezettségeit nem 

teljesíti, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.” 

(2) A R. 31.§.(2) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(2) A haszonbérlő, vagy haszonkölcsönbe vevő a földet másnak még ideiglenes 

használatra sem engedheti át.” 

 

3.§ A R. 32.§.-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

„32. § (4) A haszonkölcsön szerződést a Képviselő-testület jóváhagyásával az 

önkormányzat nevében a Polgármester köti. A szerződés egy-egy példányát a 

vagyonnyilvántartónak el kell juttatni.” 

 

4.§ Záró rendelkezések 
(1) A R. egyebekben változatlanul érvényes. 

 

(2) Ez a rendeletmódosítás  2011. június 2. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
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Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz:  

A mezőgazdasági területek hasznosításának eddigi, csak a haszonbérletet lehetővé tevő részét 

kiegészíti a haszonkölcsönbe adás lehetőségével, ám ezt nem bármilyen termőföldre, hanem 

elsősorban csak a gyep (rét) művelési ágúra teszi lehetővé. Tekintettel arra, hogy az egyéb 

mezőgazdasági ingatlanok esetében nagyobb esély van arra, hogy a használatba vevő  

ténylegesen hasznot érjen el, míg egy rét ingatlan esetében erre kevesebb az esély. 

Egyebekben a haszonkölcsönbe adás feltételei igazodnak a haszonbérletre vonatkozó 

előírásokhoz.  

3. §-hoz: 

E szakasz továbbra is a Képviselő – testület feladatkörében hagyja a döntést a 

haszonkölcsönbe adásról. Ugyanakkor a szerződés megkötése a testületi döntés alapján a 

polgármester feladata lesz.  
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2011. június 1-i képviselőtestületi ülésére 

 

Tárgy: A SILENCE Kft. kérelme a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

felülvizsgálata vonatkozásában                        

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A SILENCE Kft.  - 2367 Újhartyán Pipacs u. 33. - a mellékelt kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez.(1.sz. melléklet). A kérelmet később kiegészítette (2. számú melléklet) 

 

Előzmények: 

Szeretnénk előrebocsátani, hogy a szentgotthárdi 0222/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan 

valóban történtek korábban már megkeresések az SZGS Kft részéről, a Testület valóban 

hozott döntéseket, melyek alapján tervezési munkálatok kezdődtek és történtek, majd az 

előterjesztett Helyi Építési Szabályzat módosítást a Testület kétszeri előterjesztés után sem 

fogadta el, így a beépítésre nem kerülhetett sor. Viszont nem gondoljuk, hogy érdemes a múlt 

történéseivel részletekbe menően foglalkozni. Ez annál is inkább igaz, mert a mostani 

kérelmező (SILENCE Kft Újhartyán) annak ellenére, hogy a levele mást sugall, nem azonos a 

két évvel ezelőttivel (SZGS Kft Szombathely); továbbá a kérelemben is vannak módosulások 

a két évvel ezelőttihez képest. Ezért is javasoljuk, hogy ezt a mostani kérelmet kezelje a 

Testület új megkeresésként.  

 

A kérelem lényege a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata a terület beépítése 

szempontjából. Ennek során a következőkre van szükség: 

- új útcsatlakozás kialakíthatása a Füzesi útról, kizárólag a telek megközelítése céljából  

- a Kolostor-együttesnek a Füzesi bekötőútról látható páratlan településképi megjelenésének 

biztosítása, ennek érdekében a Helyi Építési Szabályzatba a megfelelő előírásokat meg kell 

fogalmazni 

- a telekre vonatkozóan az építménymagasságot a jelenlegi 7,50 m-ről 6,00 m-re kérik 

csökkenteni 

- a telek esetében a hátsókert legkisebb mélységét 1,00 m-ben kérik megállapítani  

 

A kérelem teljesítése: 

Amennyiben a Képviselő-testület a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján nem lát a 

kérelemben előterjesztettek azonnali, vizsgálat nélküli elutasítására okot - a felmerülő 

valamennyi költség kérelmezőre történő áthárítása mellett - a kérelemben foglaltak 

értelmében a településszerkezeti terv felülvizsgálatát kezdeményezheti.  

 

A véleményezési eljárást, a 2008-2009. évben lefolytatott eljárástól függetlenül aktualizált 

tervdokumentációval mindenképpen meg kellett volna ismételni, mivel azonban az új, 

kiegészített kérelem szerint a felülvizsgálat tárgya módosul, teljesen új dokumentációk 

készítése szükség.      

 

Városi főépítész úr a tervezett felülvizsgálat lefolytatását támogatja. 
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Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmező kérelem-

kiegészítésében indítványozott építménymagasság és hátsókert mélység csökkentési 

indítványa a saját üzleti elképzelésein túl a  Képviselő-testület 110/2008. számú képviselő-

testületi határozatában megfogalmazott: „ A felülvizsgálat során garantálni kell a Kolostor-

együttes páratlan településképi megjelenésének biztosítását, erre vonatkozóan a Helyi Építési 

Szabályzatba a megfelelő előírásokat be kell emelni.”  kitétel kielégítését is szolgálja.  

 

A településtervező ajánlata szerint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására 

irányuló véleményezési eljáráshoz szükséges dokumentációkat nettó 200.000.- forint + 25 % 

ÁFA= 250.000.- bruttó forint összegért készíti el. 

 

A felülvizsgálati eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a SILENCE Kft-t 

terheli. A költségek viselésére a kérelmezővel külön megállapodást kell kötni és a 

felülvizsgálati, módosítási eljárást csak a költségek kérelmező általi megelőlegezése után 

lehet megindítani. A megállapodás kizárólag a településrendezési eszköz felülvizsgálatához 

kapcsolódó eljárás során felmerülő költségek átvállalására vonatkozik. A törvényi 

szabályozás értelmében az Önkormányzat bármely településrendezési eszköz felülvizsgálatát, 

módosítását, elkészítését támogató döntése, kizárólag a településrendezési eljárás 

megindítására kötelezi az Önkormányzatot. 

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

 

Határozati javaslat 

1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a 

28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, helyi építési 

szabályzat II. fejezet Ipari park I. ütem tömbterület szabályozási előírásainak alábbiak 

szerinti felülvizsgálatát:   

 

 A felülvizsgálat során a Szentgotthárd Füzesi u. 5/a. számú, 0222/10. hrsz-ú 

földrészlet vonatkozásában meg kell vizsgálni:  

- új útcsatlakozás kialakíthatóságának lehetőségét a Füzesi útról, kizárólag a telek 

megközelítése céljából  

- a telken biztosítandó legnagyobb építménymagasság 6,00 m-re csökkentésének 

lehetőségét 

- a hátsókert legkisebb mélységének 1,00 m-ben történő meghatározását  

 

 A felülvizsgálat során garantálni kell a Kolostor-együttes páratlan településképi 

megjelenésének biztosítását, erre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatba a 

megfelelő előírásokat be kell emelni. 

 

 A felülvizsgálati, módosítási eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi 

költség az SILENCE Kft-t terheli. A költségek viselésére a kérelmezővel külön 

megállapodást kell kötni és a felülvizsgálati, módosítási eljárást csak a költségek 

kérelmező általi megelőlegezése után lehet megindítani. A törvényi szabályozás 

értelmében az Önkormányzat bármely településrendezési eszköz felülvizsgálatát, 

módosítását, elkészítését támogató döntése, kizárólag a településrendezési eljárás 

megindítására kötelezi az Önkormányzatot. 
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           Határidő közlésre: azonnal 

           Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető   

 

 

2. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezi a 

többször módosított 28/2007.(lX.27.) ÖKT rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 

helyi építési szabályzat II. fejezet Ipari park I. ütem tömbterület SILENCE Kft. által 

indítványozott felülvizsgálatát.   

 

            Határidő: közlésre azonnal 

            Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető   

 

Szentgotthárd, 2011. május 17. 

 

 

           Fekete Tamás 

                műszaki irodavezető 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

                                Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz.melléklet
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2.sz.melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2011. június 1-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Az UNIO-BLUMEN 2009 Kft. és az EUROGAST Bt. településszerkezeti terv 

felülvizsgálatára irányuló  kérelme                        

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

I. A kérelem: 

Az UNIO-BLUMEN 2009 Kft. mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. (1. sz. 

melléklet) 

 

A kérelem a Szentgotthárd 1412/1. hrsz-ú telekre vonatkozik. A telek a Hunyadi út, temető 

felőli részéről közelíthető meg, az Önkormányzati tulajdonú 1417/1, 1417/13, 1412/2. hrsz-ú 

közutakon, az 1415. hrsz-ú iparvágány keresztezésével. (2.sz. melléklet) 

 

A telek az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában van, ingatlan-nyilvántartási 

besorolása: kivett villanytelep, a telek területe: 5061 m
2
. Az E.ON Zrt. mellékelt 

nyilatkozatával a terület-felhasználás kérelmezett átsorolására irányuló rendezési tervi 

felülvizsgálatot támogatja. (3.sz. mellékelt) 

 

Kérelmező a telken kertészeti tevékenységet tervez folytatni - dísznövény, balkonvirág, 

zöldség termesztés, szezonálisan sírdísz és ádventi koszorú kis- és nagykereskedelme; 

üvegház felépítésével, a meglévő épület átalakításával iroda, szociális blokk kialakításával.  

 

A kérelem teljesítése: 

A települési Önkormányzat át nem ruházható építésügyi feladatainak egyike a 

településrendezési feladatkör ellátása, mely feladatot az Önkormányzat a település 

területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával, 

az alábbi eszközökkel gyakorol: 

1. településfejlesztési koncepció  

2. településszerkezeti terv 

3. helyi építési szabályzat és szabályozási terv  

 

Szentgotthárd vonatkozásában településfejlesztési koncepcióval és a város teljes   

közigazgatási területére kiterjedő településszerkezeti tervvel rendelkezünk, a kiemelt 

terültekre helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel. 

  

A településszerkezeti tervet a 280/2004. számú határozattal fogadta el a Képviselő-testület. 

 

A településszerkezeti terv a telket a beépítésre nem szánt terület - közműterület kategóriába 

sorolja, mely terület-felhasználás a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységhez 

kapcsolódó épületek létesítését nem teszi lehetővé. 

 

A kérelemmel érintett terület vonatkozásában helyi építési szabályzattal, szabályozási tervvel 

nem rendelkezünk, melynek elkészíttetése az épített környezet alakításáról és védelméről 



 134 

szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 13.§ (49-(5) bekezdése, és a 18.§ (2) bekezdésen 

értelmében szükséges.    

 

Összefoglalva: abban az esetben lehet az adott telken a kérelmező leírásában vázolt 

tevékenységhez szükséges épületeket kialakítani, ha a településszerkezeti terv, a helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv azt lehetővé teszi, és a helyi építési szabályzatban  

meghatározott feltételek teljesítése megtörténik.  

 

A kérelmező által körülírt tevékenységet, a telek környezetében levő terület-felhasználásokat 

figyelembe véve a beépítésre szánt terület - gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató, 

terület építési övezeti besorolás képzelhető el, mely besorolásnál az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 25.§-

a a telek területének legfeljebb 60 %-os maximális beépíthetőségét teszi lehetővé, 20 % 

legkisebb zöldfelület biztosítása mellett.           

 

Amennyiben a Képviselő-testület a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján nem lát a 

kérelemben előterjesztettek azonnali, vizsgálat nélküli elutasítására okot - a felmerülő 

valamennyi költség kérelmezőre történő áthárítása mellett - a kérelemben foglaltak 

értelmében a településszerkezeti terv felülvizsgálatát kezdeményezheti, a terület kérelemben 

leírt célú területhasználati lehetőségének vizsgálata vonatkozásában. 

 

Városi főépítész úr a tervezett felülvizsgálat lefolytatását támogatja. 

 

 

II. kérelem: 

Az EUROGAST Bt. a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. (4. sz. melléklet) 

 

A kérelem a Szentgotthárd 1417/15. hrsz-ú telekre vonatkozik. A telek a Hunyadi út, temető 

felőli részéről közelíthető meg. (2.sz. melléklet) 

 

A telek a kérelmező tulajdonában van, az ingatlan-nyilvántartási besorolása: kivett beépítetlen 

terület, a telek területe: 675 m
2
. 

 

Kérelmező a telken kifejezetten kereskedelmi tevékenységet tervez folytatni.  

 

A kérelem teljesítése: 

A települési Önkormányzat át nem ruházható építésügyi feladatainak egyike a 

településrendezési feladatkör ellátása, mely feladatot az Önkormányzat a település 

területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakításával, 

az alábbi eszközökkel gyakorol: 

4. településfejlesztési koncepció  

5. településszerkezeti terv 

6. helyi építési szabályzat és szabályozási terv  

 

Szentgotthárd vonatkozásában településfejlesztési koncepcióval és a város teljes   

közigazgatási területére kiterjedő településszerkezeti tervvel rendelkezünk, a kiemelt 

terültekre helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel. 

  

A településszerkezeti tervet a 280/2004. számú határozattal fogadta el a Képviselő-testület. 
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A településszerkezeti terv a telket a beépítésre szánt terület - gazdasági terület - egyéb ipari 

terület kategóriába sorolja, mely terület-felhasználás a kérelmező által kifejezett folytatni 

kívánt, kizárólag kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó épület létesítését nem teszi 

lehetővé.   

 

A kérelemmel érintett terület vonatkozásában helyi építési szabályzattal, szabályozási tervvel 

nem rendelkezünk. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. 

törvény 13.§ (4)-(5) bekezdése, és a 18.§ (2) bekezdésen értelmében a helyi építési szabályzat 

és a szabályozási terv elkészítése szükséges, tekintve, hogy a kereskedelmi - szolgáltató 

jellegű hasznosítás a telek környezetében nincs, az illeszkedés nem képezheti alapját az 

engedélyezésnek.     

 

Összefoglalva: településrendezési szempontból abban az esetben lehet az adott telken a 

kérelmező leírásában vázolt tevékenységhez szükséges épületeket kialakítani, ha a 

településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv azt lehetővé teszi, és a 

helyi építési szabályzatban meghatározott feltételek teljesítése megtörténik.  

 

A kérelmező által körülírt tevékenység a telek környezetében levő terület-felhasználásokat 

figyelembe véve a beépítésre szánt terület - gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató, 

terület építési övezeti besorolás alatt képzelhető el.  

 

Amennyiben a Képviselő-testület a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján nem lát a 

kérelemben előterjesztettek azonnali, vizsgálat nélküli elutasítására okot - a felmerülő 

valamennyi költség kérelmezőre történő áthárítása mellett - a kérelemben foglaltak 

értelmében a településszerkezeti terv felülvizsgálatát kezdeményezheti, a terület kérelemben 

leírt célú területhasználati lehetőségének vizsgálata vonatkozásában. 

 

Városi főépítész úr a tervezett felülvizsgálat lefolytatását támogatja. 

 

 

I.-II. kérelem: 

 

Az ÉTV. szerint a szabályozási terveket, helyi építési szabályzatot, telektömbönként kell 

elkészíteni. A kérelmekkel érintett két telket magába foglaló telektömböt egy összevont 

telektömbként kezelve, a településtervező ajánlata szerint az összevont telektömbre vonatkozó 

településszerkezeti terv felülvizsgálatát, a telektömbre vonatkozó helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv elkészítésére irányuló véleményezési eljáráshoz szükséges dokumentációkat 

nettó 450.000.- forint + 25 % ÁFA= 562.500.- bruttó forint összegért készíti el, mely költség 

a két kezdeményező között, egyenlő arányban fizetendő.  

A felülvizsgálati eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a kezdeményezőket 

terheli. A költségek viselésére a kérelmezőkkel külön megállapodást kell kötni és a 

felülvizsgálati, módosítási eljárást csak a költségek kérelmezők általi megelőlegezése után 

lehet megindítani. A megállapodás kizárólag a településrendezési eszköz felülvizsgálatához 

kapcsolódó eljárás során felmerülő költségek átvállalására vonatkozik. A törvényi 

szabályozás értelmében az Önkormányzat bármely településrendezési eszköz felülvizsgálatát, 

módosítását, elkészítését támogató döntése, kizárólag a településrendezési eljárás 

megindítására kötelezi az Önkormányzatot. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 
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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 1412/1. hrsz-ú földrészlet kertészeti célú 

területhasználatának lehetőségét [ javasolt: beépítésre szánt terület - gazdasági 

terület - kereskedelmi, szolgáltató terület]-  

 

2.  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 1417/15. hrsz-ú földrészlet kereskedelmi célú  

                  területhasználatának lehetőségét     

                  [ javasolt: beépítésre szánt terület - gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató  

                  terület]-. 

. 

          3.     A felülvizsgálat valamennyi felmerülő költsége a felülvizsgálat kezdeményezőjét  

terheli. A költségek viselésére külön megállapodást kell kötni és a felülvizsgálati, 

módosítási eljárást csak a költségek kérelmező(k) általi megelőlegezése után lehet 

megindítani. A megállapodás kizárólag a településrendezési eszköz 

felülvizsgálatához kapcsolódó eljárás során felmerülő költségek átvállalására 

vonatkozik. 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 

   

       4.   Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezi a    

             280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv  

              EUROGAST Bt. kérelmében előterjesztettek szerinti felülvizsgálatát.  

 

Határidő közlésre: azonnal 

                  Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

 

                   
5.   Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kezdeményezi a  

      280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti  

      terv UNIO-BLUMEN 2009 Kft. kérelmében előterjesztettek szerinti  

      felülvizsgálatát.  

 

Határidő közlésre: azonnal 

                  Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 
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           Fekete Tamás 

                műszaki irodavezető 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 
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2.sz.melléklet 
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3.sz. melléklet 
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4.sz. melléklet  



 142 

 

 

 

 



 143 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Területvásárlási kérelem, eladási ár meghatározása (Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft.) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 116/2011. számú határozatával elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 

szentgotthárdi, 1034/2 hrszú, 1 ha. 2048 m
2

 alapterületű, kivett óvoda és udvar megnevezésű, 

1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanból a Gotthárdi Lak-Ép 

2008 Kft. (9970 Szentgotthárd, Duxler u. 31. fszt. 2.) részére az Előterjesztéshez 

mellékleteként csatolt  kérelmében megjelölt kb. 52 m2-es területrész kiméretésre és 

értékesítésre kerüljön. (helyszínrajz 1. sz. melléklet) 

Az ingatlanrész eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a Testület most határozza meg. 

 

Az értékbecslést a Mohl Kft-vel elkészíttettük. (2.sz. melléklet) 

Az értékbecslés szerint a terület forgalmi értéke 4.500.- Ft/m
2
+ 25%ÁFA  

 

Értékesítés feltételeként javasoljuk kikötni, hogy a meglévő kerítést az új, kialakult 

telekhatárra kell áthelyezni, továbbá a megvásárolandó területen haladó gázvezeték 

áthelyezését (kiváltását) is meg kell oldani. (fénykép 3. sz. melléklet)  

 

A vagyonrendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében  

„(2) 20,-M/Ft alatti vagyontárgyakat a helyben szokásos módon lehet 
értékesítésre meghirdetni. Helyben szokásos mód: helyi újság, Városi TV., helyi 
honlap 

Nem kell versenytárgyalást tartani abban az esetben, ha a pályázó  legalább 51 
% önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park 
területén lévő építési terület értékesítése esetén. Nem kell értékesítésre 
meghirdetni telekhatár rendezés esetén a telekhatárrendezés miatt 
elidegenítésre kerülő ingatlanrészt.” 
 
Javasoljuk, hogy a telekalakítással járó összes költséget (értékbecslés, telekalakítás, ügyvédi, 

földhivatali stb.) a kérelmező, Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. viselje. 

Az értékbecslés költsége: 23.500.-Ft.  

 

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1034/2  

hrsz-ú ingatlanból kiméretésre kerülő, jóváhagyott területrészt  …………….. Ft/m
2
+25% 

ÁFA áron értékesíti Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. 9970 Szentgotthárd, Duxler u. 31. fszt. 2. 

(vevő) részére. A telekalakítással egyidejűleg az Óvoda kerítését a létrejött, új telekhatárra 

kell áthelyezni, továbbá az átcsatolásra kerülő területrészen haladó gázvezeték áthelyezését 

(kiváltását) is meg kell oldani. 

A telekhatár módosításához szükséges változási vázrajzok-, az adásvételi szerződés  

elkészíttetése, a jelenlegi kerítés áthelyezése az új telekhatárra, továbbá ezzel egyidejűleg a 

terüelten érintett  gázvezeték áthelyeztetése és ennek az összes költségének viselése  a 

Gotthárdi Lak-Ép 2008 Kft. feladata. Az ezzel járó összes költség (értékbecslés-, változási 

vázrajzok elkészíttetésének-, ügyvédi-, Földhivatali átvezetés költsége, tulajdoni lap, 

térképmásolat díja, kerítés áthelyezés-, gázvezeték kiváltásának költsége stb.) is a 

kezdeményező felet terheli. 
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Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos 

 

Szentgotthárd, 2011. május 16. 

 

                                                                                          Fekete Tamás 

          műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem :Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 
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2. sz. melléklet: 
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3.sz. melléklet: 
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Előterjesztés 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2011. június 01-i Képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Városi Ifjúsági koncepciója 2011-2015. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 2007. évben fogadta el Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Terve 2007-2010. című dokumentumot. 

Ugyancsak elfogadásra került az „Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági 

Koncepciójához 2007 – 2009.” című dokumentum. A Képviselő – testület határozott arról is, 

hogy a Koncepciót az önkormányzati választásokat követő évben és az önkormányzati 

választásokat megelőző évben felül kell vizsgálni. 2009. évben ez meg is történt: a 

120/2009. számú határozatával a Képviselő-testület a koncepció érvényességének és a 

hozzá kapcsolódó cselekvési terv végrehajtásának idejét 2011. évig meghosszabbította.  

 

A koncepció és a cselekvési terv a 14-29 éves korosztályra vonatkozó elképzeléseket 

fogalmazza meg, azaz érinti az általános iskola legfelső éveseitől kezdve a 

középiskolásokat, a felsőoktatásban tanulókat, és azokat is, akik már az iskolapadokból 

kikerült fiatal felnőttek, akik már családot is alapítottak.  

 

Áttekintve a korábban elfogadott koncepciót, megállapíthatjuk, hogy egy olyan időtálló, 

részletes dokumentumot sikerült néhány éve elkészíteni, amely most is kiváló alap az 

ifjúsággal kapcsolatos feladatok meghatározására.(Mondhatjuk ezt arra is tekintettel, hogy 

az előkészítés során véletlenszerűen összevetettük más, hasonló nagyságú települések 

ifjúsági koncepcióival is, amelyek többsége jóval szerényebb kidolgozottsággal bír. ) Ezzel 

párhuzamosan gyakorlatilag sokkal inkább beszélhetünk a korábbi koncepció 

felülvizsgálatáról, mintsem egy új koncepció alkotásáról. Ennek csupán egyik indoka, hogy 

az önkormányzati ifjúsági feladatok tartalmi elemeit továbbra sem szabályozza „ifjúsági” 

törvény, a hatályos ágazati jogszabályok pedig a feladatokat szétaprózva tartalmazzák. 

 

Az előkészítés során első körben az ifjúság képviselőivel egyeztettünk arról, hogy milyen 

irányba induljunk a koncepció áttekintése kapcsán. Szélesebb körű közvélemény kutatást is 

végeztünk arról, hogy a fontosabb kérdésekben mit hogyan látnak a helyi fiatalok, ennek 

eszköze egy kérdőív volt, amelyet tartalmilag előzetesen szintén egyeztettünk az ifjúság 

képviselőivel, és amelyet ezt követően a város 14-29 éves korú fiataljaihoz juttattuk el az 

elmúlt hónapban. Nemcsak az oktatási intézményeinkben és a könyvtárban, de városunk 

főterén is töltögették a kérdőívet a fiatalok (köszönet Dr. Sütő Ferencnek és Labritz 

Andrásnak a főtéren való közreműködésért, az oktatási intézményeknek és a könyvtárnak  

pedig azért, hogy rendelkezésükre álló saját eszközeikkel segítettek!), amelynek 

eredményeképpen közel 500 (!) kitöltött kérdőívet sikerült összegyűjteni. A kérdőívek 

kiértékelése nagy munkával a Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodájánál megtörtént. A 

kérdőíves felmérés eredménye a koncepcióban olvasható.  

Összességében véve sajnos konkrét irányvonalakat, ötleteket, elképzeléseket nem, vagy 

alig sikerült kihámozni a válaszokból. Szomorú és elgondolkodtató adat, hogy a válaszadók 
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közül mindössze 52-en írták azt, hogy Szentgotthárdon képzelik a jövőjüket… Ebből is 

látszik, hogy vannak teendőink az ifjúságpolitika területén is.  

 

A kérdőívek kiértékelésével párhuzamosan újabb egyeztetésre hívtuk a városi ifjúság 

képviselőit, továbbá az ifjúsággal foglalkozó szervezeteink/ intézményeink munkatársait is, a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Móra Ferenc Városi Könyvtár, a Szentgotthárd 

és Kistérsége Oktatási Intézmény, a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület munkatársait. Az egyeztetésen elhangzott (illetve a később írásban 

pótlólag megküldött) vélemények, tapasztalatok a koncepcióba beépítésre kerültek. 

 

Összességében újra arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a szerteágazó feladatrendszer 

megvalósítása, ami részben önkormányzati, ezen belül is intézményi illetve polgármesteri 

hivatali, részben civil, részben szülői, részben állami, részben egyházi, részben állampolgári, 

stb. feladatot takar  akkor lenne igazán hatékony, ha egy ifjúsági referenst vagy szószólót 

lehetne alkalmazni aki koordinálás szintjén minden területtel foglalkozni tudna. 

Természetesen ennek az alkalmazásnak egyik fontos feltétele, hogy díjazást kellene a 

munkáért adni. Ebben az esetben viszont lenne az ifjúsági témáknak egy olyan felelőse, aki 

szinte élethivatásszerűen, folyamatosan foglalkozna az ifjúság problémáival.  

 

A „felülvizsgált” koncepció az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Javaslatunk szerint 

a koncepcióhoz ismét cselekvési tervet szükséges készíteni, azonban erre csak azt 

követően kerüljön sor, miután a Képviselő-testület a koncepciót megtárgyalta és az 

irányvonalakat világossá tette. A cselekvési terv elkészítése során - az érintett 

intézményvezetőkön, munkatársakon túl - valamennyi önkormányzati képviselőnek és 

bizottsági tagnak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy meglátásaikkal, konkrét 

ötleteikkel elősegítsék az ifjúsággal kapcsolatos törekvések megvalósítását. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai Koncepciója 2011-2015.” elnevezésű dokumentumot az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint fogadja el.  A koncepcióhoz kapcsolódó „Ifjúsági Cselekvési 

Terv 2011-2015.” elkészítéséről az elfogadott koncepció alapján, annak 

figyelembevételével 2011. szeptember 30. időpontig szükséges gondoskodni: 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai Koncepciója 2011-2015.” elnevezésű dokumentumot az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el azzal, hogy a 

koncepcióhoz kapcsolódó „Ifjúsági Cselekvési Terv 2011-2015.” elkészítéséről az 

elfogadott koncepció alapján, annak figyelembevételével 2011. szeptember 30. 

időpontig szükséges gondoskodni:  

…………………………………………………………………………. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 30. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2011. május 23. 

 



 155 

                 Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 
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1.1.) Az ifjúságpolitikáról általában 

 

A XX. században a különböző politikai és társadalmi berendezkedésű országok hatalmi elitje 

és felnőtt társadalma sehol nem kezelte saját ifjúságát a társadalmi-, és egyéni felelősséget 

vállalni tudó, felelős állampolgárként. Inkább olyan feladatokkal terhelték az ifjúságot, 

melyekkel valójában az igazi feladatoktól távol tartották őket, s amelyeket azok valójában 

nem is akartak. Csak jóval később alakult ki, jött létre a gondoskodó állam, ahol a legtöbb 

esetben az ifjúságot mint devianciát kezdték értelmezni, az állam pedig atyáskodni 

kezdett a fiatalok fölött azt a szemléletet terjesztve, hogy „mi jobban tudjuk, hogyan lehet a 

fiatalok igényeit kielégíteni.” Mindezek oda vezettek, hogy az ifjúság teljesen passzívan vett 

részt a társadalmi folyamatokban és soha sehol nem kapott az össznépességen belüli 

arányokhoz képest megfelelő politikai súlyt, mozgásteret. 

 

1.2.) Ifjúságpolitikai megközelítések 

 

Világszerte látható, hogy az ifjúságpolitika a nemzeti külpolitika fontos részévé lépett elő, 

habár az is látszik, hogy útkereső jellegű. A hagyományos politika területekkel ellentétben 

(mint pl. oktatás, egészségügy, környezetvédelem, stb.), az ifjúságpolitika nem 

hagyományos politikai terület. Az előbbi közpolitikai területek világosan meghatározottak, 

ezért az országokon átívelő különbözőségek korlátozottak. Ezzel szemben az ifjúságpolitika 

területei nagyfokú változatosságot mutatnak. 

 

Az országok az ifjúságpolitikát különböző módokon definiálják, ennek következményeként az 

egyes nemzeti ifjúságpolitikák tartalmai rengeteg aspektusban különböznek egymástól. Az 

ifjúságpolitika tartalmát a sajátos társadalmi-gazdasági körülményekhez szabják az egyes 

országokban. Továbbá hiányoznak a homogén intézményi struktúrák, így nemcsak hogy az 

ifjúságpolitikában résztvevő kormányzati és nem kormányzati szervezetek változatosak, 

hanem a végrehajtásban részt vállaló intézmények is különböznek. 

 

Azokban az országokban, ahol a fiatalokat kiskorúaknak (szociális értelemben), sebből 

fakadóan inkább gyerekeknek tekintik, ott a fiatalok potenciális problémaként jelennek meg, 

akik veszélyben vannak, akiket védeni kell. Míg azokban az országokban, ahol a fiatalokra 

szinte felnőttként tekintenek, ott ők inkább erőforrást, lehetőséget képviselnek. 

 

1.3.) Ifjúságpolitika Magyarországon a rendszerváltás előtt 

 

Az ifjúsággal kapcsolatos intézményrendszer felülről felfüggesztett jellegű volt. A 

mindenkori pártpolitika részeként, a hazai centrumban elgondolt elképzeléseken kívül, nem 

volt semmiféle más elgondolásnak intézményesülési esélye. A szocializációs intézmények 

valamennyi eszköze ugyanúgy és ugyanazokat a célokat szolgálta. A KISZ volt „a magyar 

ifjúság egyedüli jogos képviselője és irányítója, sokfunkciós intézménye”, gyermekszervezete 

pedig az Úttörőszövetség. 
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Majd a 90-es évek elején úgynevezett ifjúságpolitika vákuum jött létre. Az állami 

szerepvállalás és részvétel szinte megszűnt, a nagy országos ifjúsági szervezetek 

feloszlottak, vagy alig működtek. Ugyanakkor új szervezetek is létrejöttek, de legtöbbször a 

másik rovására definiálták önmagukat, így csak néhány országos, hálózatszerű intézmény 

maradt meg. 

 

1.4.) Ifjúságpolitika Magyarországon a rendszerváltás után 

 

A rendszerváltás után a kormányzati ifjúságpolitika centrumában alapvetően a 

Miniszterelnöki Hivatal állt. 1990. októberében, az első kormányzati ciklusban jött létre 

az Ifjúságpolitika Kabinet azzal a céllal, hogy az ifjúság élethelyzetével, képzésével, 

társadalmi beilleszkedésével kapcsolatos koncepciók kialakításával, 

véleményezésével, célprogramok előkészítésével, a kormányzati munka 

összehangolásával segítse az új ifjúságpolitika kialakítását. 

 

Az ezredfordulón végbemenő paradigmaváltást az állami ifjúságpolitikai célok és a 

korosztályi igények egymáshoz való közelítésének szükségessége kényszerítette ki. A 

kormányzat számára kiemelt jelentőségűvé vált az ifjúsági ügyekben az állami és a civil 

szektor együttműködésének megvalósítása, a tervezési és döntéshozatali folyamatok 

társadalmasítása, az ifjúsági szolgáltatások hatékonyabb megszervezése. Mindezek 

érdekében az ifjúságpolitika intézmény és szolgáltatásrendszere – elsőként az 

államigazgatásban – regionális alapokon került kiépítésre. Az ifjúságpolitikai célok mellett ezt 

motiválta az is, hogy az akkor 2004-re valószínűsített európai uniós csatlakozás időpontjára 

olyan rendszer működjön a területen, mely képes lesz majd kihasználni a tagságból fakadó 

előnyöket, mely megteremti a regionális gondolkodás gyakorlatát, és amely hatékonyan 

hozzájárulhat a regionális identitás kialakulásához. 

 

A Regionális Ifjúsági Tanácsok létrehozásával létrejöttek azok a helyi, megyei 

szereplőkből álló regionális döntéshozatali fórumok, melyek az igények feltérképezése és 

ismerete alapján önállóan dönthettek és finanszírozhattak ifjúsági célú kezdeményezéseket 

egy-egy régióban. Mindezeknek köszönhetően 2000-re – az EU Ifjúság 2000-2006 

Programjának elindulásával egyidejűleg – az ifjúságpolitika területén a fiatalokat és 

szervezeteiket a döntéshozatali folyamatokba bevonó és érdekeltté tévő intézményrendszer 

alakult ki. A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács a régióban élő, tanuló, dolgozó 

fiatalok képviseletét biztosító javaslattevő, véleményező és döntéshozó testületté vált.  

 

Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy „az ifjúsági korosztályok nemzetünk 

felemelkedésének és társadalmunk megújulásának meghatározó alapját jelentik, továbbá 

felismerve e korosztályok társadalmi integrációjának szükségességét és támogatva a 

felelős társadalom kialakításában, a közösségi kapcsolatok fejlesztésében és az 

esélyegyenlőség megteremtésében betöltött szerepüket, valamint a népesség gazdasági 

aktivitásának előmozdítása és a társadalmi részvétel növelése érdekében a nemzeti 

értékek és az önbecsülés erősítésére - összhangban az Alkotmánnyal, az Európai Unió és 

az Európa Tanács célkitűzéseivel” 2009. október 29-én fogadta el a Nemzeti Ifjúsági 

Stratégiáról szóló 88/2009. határozatát.  
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2. A KONCEPCIÓ JOGFORRÁSA 

 

Az ifjúságpolitika legmagasabb szintű hazai jogforrásaként az Alkotmányt szokták említeni, 

amelynek 2012. január 01. időponttól hatályos változata helyenként tartalmaz 

rendelkezéseket az ifjúság vonatkozásában, úgy, mint például: „Minden gyermeknek joga van 

a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”  

vagy  „Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket” , vagy, hogy „külön 

intézkedésekkel biztosítja a fiatalok munkahelyi védelmét”. 

 

Számos nemzetközi egyezmény is született, melyek elvei beépültek a magyar 

jogrendszerbe, illetve önálló jogszabályként kihirdetve belső jogforrásunkká váltak. Ez 

utóbbira példa a gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény, amely hazánkban az 

1991. évi LXIV. törvényként vált ismertté. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai szellemiségét 

befolyásolják olyan egyezmények, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az 

Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény, a Polgári 

és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az Európai Szociális Karta, az 1996-ban 

megújított Módosított Európai Szociális Karta és az Európai Bizottság Fehér Könyve is 

meghatároz olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az 

önkormányzat támogató közege is. 

 

Az önkormányzati ifjúsági feladatok a fiatalok élethelyzetével kapcsolatos olyan átfogó 

rendszer, mely tartalmában, összefüggéseiben, jogi meghatározottságában igen sokrétű és 

összetett. A települési önkormányzatok ellátandó feladatait az 1990. évi LXV. „A helyi 

önkormányzatokról szóló” törvény határozza meg. A gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás mint közszolgáltatás (a megyei önkormányzatok kivételével) az önként 

vállalható feladatok közé tartozik, azaz a települési önkormányzat maga határozza meg – a 

lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségei függvényében -, mely feladatokat, milyen 

mértékben és módon lát el: 

 8. § (1) bekezdés: "a települési önkormányzatok feladata a helyi közszolgáltatások 

körében különösen: ...a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, ...az 

egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése", 

 8. § (2) bekezdés: "a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság 

igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben 

és módon lát el” 

 8. § (5) bekezdés: "a települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a 

lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e 

közösségekkel" 

 

Jelen helyzetben a helyi önkormányzatok az ágazati jogszabályok adta keretek mellett tehát 

jellemzően a lokális politikai, szakmai háttérre támaszkodva, fakultatív-önként vállalt 

feladatként tudják segíteni az ifjúságot, valamint végezni szakmafejlesztési tevékenységüket. 

A feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni az EU Fehér Könyvében meghatározott 

fejlesztési prioritásokat is, amelynek elemei: a fiatalok közéletben való részvételének 



 160 

biztosítása, az ifjúsági információs szolgáltatások kialakítása, az önkéntes szolgálat, mint 

speciális aktivitási forma gyakorlattá tétele, valamint a fiatalok helyzetének minél reálisabb 

megismerése érdekében ifjúságkutatások elvégzése, tanulmányok készítése és köztük a 

szükséges hálózatok kiépítése. 

 

Látni kell azonban, hogy jelenleg a gyermek és ifjúsági feladatok tartalmi elemeit sem az 

önkormányzati törvény, de más jogszabályok sem fejtik ki részletesen. Nincs ifjúsági 

törvény, a hatályos ágazati jogszabályok pedig a feladatokat szétaprózva, inkoherens módon 

tartalmazzák, az állam és az önkormányzatok ifjúsági teendői, szolgáltatásai, azok tervezési, 

végrehajtási, ellenőrzési és beszámolási rendje szabályozatlan és éppen ezért a 

gyakorlatban nagy egyedi eltéréseket mutat. 

 

Az Országgyűlés által 2009. évben elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia némiképp oldott 

ezen a helyzeten azzal, hogy 2024. évig meghatározta az országos ifjúságpolitikával 

kapcsolatos főbb irányvonalakat. 

 
 

 

 

3.  A KONCEPCIÓ ÉRTELMEZÉSI KERETE, ALAPELVEI 

 

Az ifjúsági feladatok ellátásában az Önkormányzat szinte teljes feladat- és 

intézményrendszere érintett. Ezen belül integrálni szükséges a fiatalok részvételével, a 

fiatalok információhoz jutásával, a szakemberek, köztisztviselők és közalkalmazottak 

feladataival, a közösségi terekkel, és a forrásokkal kapcsolatos kérdésköröket.  

 

Az ifjúsági feladatok jellegzetesen több ágazatot érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl 

részben kötelező feladatok, amelyeket jogszabályok szabnak meg az önkormányzatok 

számára, másrészt önként vállalt önkormányzati feladatok. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a tevékenysége fő területein a kötelező és vállalt feladatai tekintetében 

illetve azok pontosítására városi koncepciókat dolgozott ki és fogadott el. Ezek mindegyike 

tárgyalja a témakörébe tartozó ifjúsági feladatokat. 

 

Jó ideje zajlik már egy olyan ágazati jellegű ifjúsági törvény kidolgozása, amely azokat az 

ifjúsági illetve az ifjúság közéleti részvételével kapcsolatos ügyeket szabályozza törvényi 

szinten, amelyeket más törvény nem szabályoz. 

 

Az Önkormányzat a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből indul ki és 

nem ismétli az abban foglaltakat. Ahol szükséges, ott az ezekben foglaltak rövid 

összefoglalása szerepel. Az érintett tárgyi városi koncepciók a következők: 

 Lakásgazdálkodási koncepció. 

 Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció.  

 Sportkoncepció.  

 Egészségügyi koncepció.  

 Szociális szolgáltatástervezési koncepció.  

 Közművelődési koncepció. 

 Közoktatási koncepció. 
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 Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció és cselekvési terv. 

 

Az ifjúság – ez a 14 – 29 év közötti generáció - a koncepció szempontjából többféleképpen is 

tagolható lenne. Adódik a legegyszerűbb felosztás: két nagy kategória: azok, akik még 

oktatási intézményekben tanulnak, és azok, akik már az iskolapadokból kikerültek, felnőtt 

életüket megkezdik, családot alapítanak, dolgoznak, vagy munkanélküliek. 

 

A fiatalok szükségleteit alapvetően az alábbi kategóriákban lehet felosztani: 

 elemi szükségletek (család, táplálkozás, lakás, ruházat, egészséges természeti és 

normális társadalmi környezet) 

 tanulás, szellemi-, testi fejlődés    

 szakma, hivatás megszerzése 

 pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés 

 családalapítás 

 önálló lakáshoz jutás 

 megélhetés, tisztes jövedelem 

 társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás 

 politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel, szerepvállalás 

 

A fent említett szükségletek sorrendje egyénenként változó, ám a kérdés az, hogy milyen 

feladat és munkamegosztás szerint, kinek (privát vagy társadalmi szereplőnek) és milyen 

mértékben kell segíteni a szükségletek kielégítését. A különböző felmérési módszerekkel 

feltárt helybéli szükségletek megállapítása alapvető feladat, hiszen ez alapján helyenként 

/ ágazatonként képet kaphatunk a célterületekről, a szükséges javításokról valamint a 

meglévő és alkalmazandó eszközökről, forrásokról. 

 

Jelen ifjúsági koncepció alapelvei a következők: 

 

 Az ifjúság új értékek hordozója, teremtője, jelentős erőforrás. 

 Alapvető fontosságú a fiatalság demokratikus közéleti szocializációja, participációs 

formáinak kialakulása és részvétele a koncepció megalkotásában és 

megvalósításában. 

 Az Önkormányzat épít: 

 a hatályos önkormányzati koncepciókban foglaltakra; 

 a város közoktatási intézményei tantestületeinek, 

diákönkormányzatainak együttműködésére; 

 a civil szervezetek illetve korosztályi szervezetek és csoportok 

együttműködésére; 

 Meghatározó elv az önrendelkezés alapelve, amelynek értelmében az Önkormányzat 

csak az ifjúsági korosztályok intézményes képviselőinek egyetértésével hoz rájuk 

vonatkozó döntéseket. 

 A 14-29 éves korosztályok tagjait Szentgotthárd városban a Szentgotthárdi Ifjúsági 

Fórum képviseli. 

 A Koncepciót az Önkormányzat a fenti alapelvek betartásával háromévenként 

felülvizsgálja. 
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4. HELYZETFELMÉRÉS – KÉRDŐÍV 2011. 
 

„KÉRDŐÍV az ifjúság helyzetével kapcsolatban Szentgotthárdon” címmel, a koncepcióhoz is 

mellékelt kérdőívet a város 14-30 éves korú fiataljaihoz juttattuk el 2011. áprilisában. A 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban, a Móra 

Ferenc Városi Könyvtárban és városunk főterén is töltötték a fiatalok a kérdőíveket. 

 

Összesen 485 db kitöltött kérdőív érkezett vissza. Természetesen ezek között voltak nem 

teljesen kitöltött kérdőívek is, és a kitöltők között volt néhány komolytalan válaszadó is.  

 

A kérdéséket kiértékelve az alábbi megállapításokat tesszük: 

 

1. Hány éves vagy? 

 

A válaszadók 56%-a a 14-18 éves korosztályba tartozott, 34%-a  a 18-23 évesekhez, és 

10%-a a 23-30 éves korosztályba. 

 

2. Elégedett vagy-e azokkal a tanulási lehetőségekkel, amelyek Szentgotthárdon 

vannak? 

 

77%-a a válaszadóknak azt válaszolta, hogy igen elégedett, 23%-a nem elégedett a tanulási 

lehetőségekkel. OKJ-s szakmák indítását – pl. kozmetikus, fodrász, masszőr, gazdasági-

számviteli, lakberendező, idegenvezető, műszaki-gépészeti képzéseket - szeretnének 

helyben, hogy ne kelljen ezekért más városokba utazni. (Az elégedetlenek között számos 

kitöltő jelezte, hogy szeretné, ha lenne felsőoktatás Szentgotthárdon.) Jó néhányan örömmel 

vennék, ha színjátszó szakkör is működne a városban. 

 

3. Ha sportolsz, milyen sporttevékenységet folytatsz leginkább? Kedvenc 

sporttevékenységed feltételeinek javítására milyen javaslatod van? 

 

A válaszadók 34%-a a futballt nevezte meg kedvenc sportjának, 11%-a a  kerékpározást, 

majd a kézilabda, görkorcsolya, futás , kosárlabda, úszás, aerobic, testépítés, tánc, néptánc, 

extrém sportok is szerepeltek a listán. 

Fontos és figyelemre méltó tény, hogy a 485 válaszoló közül 109 fő, azaz 22%-a mondta azt, 

hogy nem sportol! 

A javaslatok között első helyen szerepel, hogy több és jobb minőségű pályák legyenek, akár 

éjszakai kivilágított is. Szeretnék a kerékpárutak mielőbbi felújítását és bővítését; az ifjúsági 

parkban a gördeszka pályák bővítését. 

Az egyes sportágakban képzettebb gyerekekkel (futball, futás stb.) az iskolákban egyéni 

foglalkozás biztosítását is szeretnék. 

 

4. Véleményed szerint elegendő sportolásra alkalmas tér / lehetőség van 

Szentgotthárdon? Ha nem, mire lenne még szükség? 
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333 fő , ez a kitöltők 69%-a elegendőnek találja Szentgotthárdon a sportolásra alkalmas  

teret, 31%-a viszont azt válaszolta, hogy nem elég.  

Pályákat, új sportcsarnokot, több és rendezett játszótereket, kalandparkot, extrém kerékpár 

pályákat, motoros pályákat, komplex szabadidőparkot, kreszparkot szeretnének az 

elégedetlenek. Továbbá javasolják megfelelő szakemberek bevonásával egy átfogó 

sportkoncepció kidolgozását is. (Az Önkormányzat rendelkezik sportkoncepcióval.) 

 

5.  Az itt következő szentgotthárdi rendezvényeket állítsd sorba aszerint, hogy mi 

érdekli a legjobban és mi érdekli legkevésbé. Az egyes programok előtti számokat írd 

sorba – kezdd a legkedveltebbel és haladj a legkevésbé kedveltek felé! 

 

A megkérdezettek 40%-a a Karácsony Határok Nélkül rendezvényt tartották a 

legkedveltebbnek. Majd a Hopplá fesztivált, a Szentgotthárdi Ifjúsági Napot. Negyedik helyen 

jelölték a Szentgotthárdi Történelmi Napokat, majd a Tökpartit, Városházi Estéket. A 

megkérdezett korosztály legkevésbé a komolyzenei koncertsorozatot kedvelte. 

 

6. Milyen programokat szeretnél Szentgotthárdon, illetve, miben változtatnál a 

programokon?  

 

A válaszadók többsége elsősorban több koncertet, fesztivált szeretne neves és ismert 

előadókkal. Szeretnék a Karácsony Határok Nélkül rendezvényt visszaállítani. 

Igényként merült fel más kultúrák megismertetése tematikus hetekkel. Javasolják utcabál, 

autóverseny és motoros találkozók szervezését, rendezését. Roma-napokat és nemzetiségi 

találkozókat is szívesen vennének.  

Sporttal kapcsolatosan javasolnak Körbe-Gotthárd futóversenyt és kerékpártúrák 

szervezését. 

 

7.  Hol találkozol rendszeresen barátaiddal? 

 

177 fő, azaz 36% otthon találkozik a barátaival, 320 fő azaz 66% a közterületen, 10 fő – 2% - 

a FIKUSZ-ban. 268 fő, azaz 55% válaszolta azt, hogy vendéglátóhelyen van a találka. 69 fő, 

azaz 14% egyéb helyen – iskola, munkahely, más település stb. - találkozik barátaival. 

 

8./  Szentgotthárdon azért jó élni, mert (szeretnénk, ha legalább 3 dolgot felsorolnál): 

 

A válaszok nagy többsége Szentgotthárd „kisvárosi„ jellegét írta fő pozitívumként – kis 

forgalom, mindent a közelben el lehet érni, mindenki ismer mindenkit. Második helyként a 

nyugodtságát, szép környezetét jelölték, majd azt, hogy itt élnek a családtagok, rokonok és 

barátok. Harmadik fő érv a határ – osztrák, szlovén – közelsége. 

 

9. /   Szentgotthárdon azért NEM jó élni, mert: 

 

A válaszadók első helyre itt is a „kisvárosi” jelleget írták, csak ez esetben negatívumként – 

pletykás, rosszindulatú, irigy emberek, „mindenki mindent tud”. A kevés szórakozási 

lehetőség és a kevés munkalehetőség szerepel gyakran a kitöltött kérdőíveken. A sok 
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drogbotrány is rossz fényt vet az itt élőkre, illetve jó néhányan hiányolják a nagyobb 

bevásárlóközpontot (Pláza), McDonalds gyorséttermet is. 

 

10./ Fontosnak tartanád –e, hogy a városban legyen egy folyamatosan működő színtér 

a fiatalok számára? Ha igen, írd le ide az ezzel kapcsolatos ötleteidet: 

 

232 válaszoló (48%) fontosnak tartja, hogy „KELL EGY HELY”, ahol a fiatalok 

összejöhetnek. Ez a hely akár, egy komplex „intézmény” is lehetne, ahol már kis kortól 

egészen a felnőtt korosztályig, különböző érdeklődési köröket tudna fogadni; internetkávézó 

és sportolási (csocsó, boolingpálya stb.) lehetőséggel együtt. 

253 fő, azaz 52% ezt nem tartja fontosnak, úgy gondolják, hogy aki akar az a jelenlegi 

adottságokból is tud választani. 

 

11./ Véleményed szerint mit kellene változtatni Szentgotthárdon, hogy a fiatalok 

jobban érezzék magukat? 

 

Több és színvonalasabb szórakozóhelyet, szórakozási lehetőséget szeretnének a 

megkérdezettek. Az érintett korosztály számára több programmal. Az azonos érdeklődési 

körű fiatalok számára ifjúsági csoportok létrehozását (pl. színjátszó) javasolják.  

A bűnözés (drogos esetek) csökkentését, több munkalehetőséget szeretnének. 

 

12. / Hol képzeled el a jövődet? 

 

Erre a kérdésre mindösszesen 52 írták azt, hogy Szentgotthárdon (!) , 241-en – közel 50% - 

válaszolták azt, hogy NEM Szentgotthárdon és 192-en még nem tudnak a jövővel 

kapcsolatban nyilatkozni. 

 

 

 

5. AZ IFJÚSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT  
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

Szentgotthárdon az alapvető intézmények az ifjúság hatékony nevelése érdekében 

rendelkezésre állnak.  

 

- Az elmúlt években folyamatosan történtek lépések annak érdekében, hogy egy – kisvárosi 

szinthez képest - sokoldalú, többféle szolgáltatást nyújtó oktatási rendszer épüljön ki 

Szentgotthárdon. Az intézményátszervezéseket is magában foglaló elmúlt időszak minden 

bizonnyal legfontosabb, ifjúságot is (hosszútávon) érintő eredménye a két tanítási nyelvű 

képzés és a mindennapos testnevelés bevezetése intézményeinkben. Az iskolai 

úszásoktatás feltételei a szentgotthárdi termálfürdőben került biztosításra, az oktatási 

intézményeink sportpályái pedig továbbra is nyitottak a sportolni vágyó diákok előtt 

tanítási időn kívül is.  

- Az elkezdett folyamatok azonban nem állhatnak meg, lehetőségeinkhez mérten további, 

iskolarendszeren belüli és kívüli képzések bevezetését és fenntartását kell 
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szorgalmaznunk, olyanokét, amelyek a későbbi tanulmányok folytatását és/vagy az 

elhelyezkedést segítik, amelyek elősegíthetik a fiatalok helyben tartását.  

- Megállapítható, hogy több olyan lehetőség is a fiatalok rendelkezésére áll a városban, 

amellyel az ifjúság szabadideje hasznosan, mégis élvezetesen eltölthető (lásd: tánc, filmklub, 

színjátszó szakkör, íjászat stb.), ám ezeknek a lehetőségeknek a számát a továbbiakban is 

folyamatosan növelni; illetve e tevékenységeket folyamatosan népszerűsíteni  kellene.  

- Az oktatási intézményekeinkben számos fejlesztés, korszerűsítés is megvalósult az 

elmúlt időszakban, kivétel nélkül pályázati támogatások elnyerésének köszönhetően – mind 

az intézmények, mind a fenntartó oldaláról.  

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz is évek óta 

csatlakozik az Önkormányzat, ennek keretében pedig helyi diákok tanulmányait támogatja 

rendszeresen.  

 

 

- A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), amelynek 

óvodai és bölcsődei intézményegysége is van, ami a fiatalság azon köre számára fontos 

szolgáltatás, akik már családot alapítottak. 

 - A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény (SZOI) fenntartása, melyek közül a SZOI egységes iskolai 

intézményegységében az Arany János 1-4. Évfolyam, a Széchenyi István 5-8. Évfolyam és a 

Vörösmarty Mihály Gimnázium, az összetett iskolai intézményegységében a Takács Jenő 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a gyermekek és az ifjak elhelyezését, 

oktatását és továbbtanulási esélyeit. Az oktatási intézményekben közel 1700 tanuló tanul. 

- Az iskolapadból kikerült fiatalok munkájuk mellett kiegészítő képzésben vehetnek részt a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esti/levelező és tanfolyami képzésének keretében.  

- Diákönkormányzatok mind az általános, mind a középiskolákban működnek, gyakorlatilag 

minden tanuló diákönkormányzati tag is egyben.  
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- Sajnos a Szentgotthárdról a középiskola elvégzése után tanulási céllal eltávozókkal az 

oktatási intézményeink és az Önkormányzat nehezen tudja tartani a kapcsolatot – az esetek 

többségében kimerül annyiban, hogy a végzett diákok visszajeleznek az oktatási 

intézménynek, hogy hová vették fel őket, merre folytatják tovább a tanulmányaikat. Az 

INTERNET segítségével ugyanakkor az IWIW rendszeren keresztül megkeresést 

jutattunk el a szentgotthárdi kötődésű fiatalokhoz abból a célból, hogy erősítsük a 

településhez tartozásukat, illetve, hogy – valamilyen szinten - mégiscsak kapcsolatban 

maradhassunk velük és figyelemmel követhessük sorsuk alakulását.  

- Újabban tapasztalható kedvező tendencia, hogy egyre több továbbtanult diákunk választja 

szakdolgozatának tárgyául a Szentgotthárd illetve a szentgotthárdi kistérség valamely 

szegmensét (a Kistérségi Társulást, a kistérségi intézményeink működését, stb.), amelyek 

elkészítéséhez természetesen minden segítséget megadunk. 

 

- Az ifjúsági szervezeti élet terén a 2004-ben alakult meg a SZentgotthárdi Ifjúsági Fórum 

/SZIF/. A Fórumban 11 olyan intézmény, szervezet képviseltette magát, akik fiatalokat 

tömörítenek magukba, vagy valamilyen formában fiatalokkal is foglalkoznak. A Fórum 

létrehozásának alapvető célja volt, hogy az ifjú korosztály aktív résztvevője, szereplője 

legyen az őket érintő önkormányzati döntések előkészítésében véleményezésében, képesek 

legyenek az önálló gondolkodásra. További cél volt a Fórum létrehozásával az ifjúságról való 

önkormányzati gondolkodás egységesebbé, komplexebbé válása, valamint a fiatalokkal 

kapcsolatos önkormányzati cselekvések közös megtervezése, kivitelezése. 2005. 

januárjában együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat a SZIF-fel, amelyben 

többek között meghatározásra került a SZIF-nek az önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos 

döntéshozatali folyamatiban való részvételének kerete, úgy, mint: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és az Oktatási, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottsága a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő, a fiatalok 

élethelyzetét befolyásoló előterjesztéseket az előkészítés időszakában 

véleményezésre megküldi a SZentgotthárdi Ifjúsági Fórum (a továbbiakban SZIF) 

mindenkori titkárának címére. A SZIF írásos véleményét, javaslatát, állásfoglalását a 

Képviselő-testületi ülésen (bizottsági ülésen) ismerteti, illetve képviselőjét ezen 

ülésekre tanácskozási joggal meghívja. 

 Az ifjúságot érintő döntések meghozatalakor a SZIF konszenzussal kialakított 

álláspontját mérlegeli, figyelembe veszi. 

 Az ifjúságot érintő önkormányzati jogalkotási tevékenységben véleményezési jog 

biztosítása a SZIF számára. 

 Az ifjúsági célú önkormányzati források terhére kiírt pályázatokkal kapcsolatos 

normatív szabályozásban javaslattételi és véleményezési jogot biztosít a SZIF 

számára. 

 A SZIF működésének, ügyviteli feladatainak ellátására az ifjúsági referens 

alkalmazásával az Önkormányzat megfelelő feltételeket biztosít. 

 A döntésekről tájékoztatja a SZIF-et az önkormányzati értesítő kiküldésével. 

 A döntések végrehajtásába bevonja a SZIF-et. 

 

A Fórum többször megújult már (2004-ben és 2008-ban), azonban idővel mindig elhalt a 

kezdeti aktivitás. Ennek egyik oka lehet, hogy a tagok idővel elkerülnek Szentgotthárdról, 

különböző városokban tanulnak, élnek. A visszajelzésekből arra is következtethetünk, hogy a 
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másik, kevésbé kézzelfogható oka a megszűnésnek, hogy a tagjai ugyan előállnak 

elképzelésekkel, igényekkel, de azok – elsősorban pénzügyi forráshiány miatt – általában 

nem valósulnak meg. Ennek ellenére a SZIF újraindítása több oldalról is egyértelműen 

megfogalmazódott a jelen koncepció kidolgozásának előkészületei során. Korábban a 

következő tagokkal működött a Fórum: iskolák, Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, 

Móra Ferenc Városi Könyvtár, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület – ezekkel a tagokkal indulva, illetve fokozatosan más tagokat is 

„toborozva” egyfelől újra életre kell kelteni a Fórumot, másfelől figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a folyamatos működtetése a kezdeti aktivitás után ne szenvedjen csorbát. 

 

 

- Szentgotthárd rendelkezik mindazon intézményekkel, amelyek közvetítik a kultúrát az 

ifjúság felé. Városunkban működik mozi (Kossuth Filmszínház), színház, zeneiskola. A 

Móra Ferenc Városi Könyvtár szintén több lehetőséget kínál a szabadidő kulturált 

eltöltésére. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás értelmében a település és a kistérség közművelődési és 

idegenforgalmi feladatait látja el, ill. koordinálja azokat. Az Egyesület nagy hangsúlyt fektet 

az ifjúság számára (is) nyújtandó programokra (SZentgotthárdi Ifjúsági Nap, Hopplá 

Könnyűzenei Fesztivál, Gyermeknap, Tökparti, Retro Parti).  

 

 

 

- A FIKUSZ - FIatalok KUlturált SZórakozóhelye Ifjúsági Klub és LOGO Ifjúsági Információs 

Végpont 2007. június 19-én nyitotta meg kapuit, amelyet hosszas előkészítés előzött meg. A 

feladatok koordinálását, elvégzését - a Pannon Kapu Kulturális Egyesület felügyelete alatt - a 

SZIF vállalta magára. A 60 m2-en működő ifjúsági klub és információs végpont kialakításánál 

fontos szempont volt az összehangolt, egységes szolgáltatás, működés létrehozása. Előnye 

a FIKUSZ helyszínének kiválasztásában, hogy az adott épületben végzi tevékenységét a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is. A 

Szolgálat is igénybe vette, veszi a FIKUSZ szolgáltatásait, nem egy alkalommal a klub volt a 

színhelye a hátrányos helyzetű gyermekek részére hirdetett napközis táboruknak. A FIKUSZ 

legfontosabb feladatának tekintette, hogy alternatív szabadidő eltöltési lehetőséget kínáljon a 

fiatalok számára. Pályázati és saját forrás igénybevételével sikerült kialakítani a helyet, 

fiatalos, hangulatos eszközöket sikerült beszerezni. Számos program is megvalósult a 
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FIKUSZ-ban (filmklub, MMIK Drog’Art Színpad előadása, Póker Házibajnokság, Mini Military 

kiállítás, stb.) A FIKUSZ nem csak ifjúsági klubként, hanem ifjúsági információs pontként is 

működik - az információs pont adatbázisának elkészítését a SZIF vállalta magára, azonban 

ez nem történt meg. A jelenlegi helyiség felújításra vár, vagy - az elmúlt év beázásainak 

tapasztalata alapján - átgondolni szükséges a helyszínét is. Szükség lenne egy olyan 

önkéntesre, vagy közcélú foglalkoztatottra, vagy pályázat keretében 4 órás munkaerőre is, 

(esetlegesen egy városi ifjúsági referensre), aki akár az Egyesület szakmai vezetésével, 

irányításával a fiatalokat koordinálja, hiszen sajnos az Egyesület ezt a feladatot az elmúlt 

időszakban nem tudta sikerrel ellátni, felügyelet nélkül pedig a fiatalok nem 

rendeltetésszerűen használták a helyiséget. Összességében véve felemás eredménnyel 

sikerült működtetni a FIKUSZ-t, mind szakmai, mind fizikai szempontból. A 2011. évi 

kérdőívezés eredménye azt támasztja alá, hogy a fiataloknak ugyan igénye van egy olyan 

helyre, ahol összejöhetnek, azonban erre a célra a FIKUSZ-t nem találták / találják 

alkalmasnak. A megkérdezettek fele szerint egy olyan helyre lenne szükség, amely szinte 

komplex intézményként, kis kortól egészen a felnőtt korosztályig, különböző érdeklődési 

köröket tudna fogadni - internetkávézó és sportolási lehetőségekkel együtt. A koncepció 

előkészítését szolgáló szakmai megbeszéléseken is felmerült egy olyan komplex ifjúsági ház 

működtetésének igénye, amelyben valamennyi, az ifjúságot megérintő szolgáltatás 

(edzőterem, klub, boowlingpálya, előadóterem – színpad, stb) helyet kapna.  

 

- 2004. júniusában került kialakításra az Ifjúsági Park, melynek színhelye a Szentgotthárdi 

Sportpálya, kosárlabda palánkokkal, gördeszkások, görkorcsolyások, BMX –esek számára 

kialakított piramisrámpákkal, ugratókkal, tűzrakó-helyekkel, esőbeállóval. Azóta az Ifjúsági 

Park állaga megromlott, felújításra, folyamatos korszerűsítésre szorulna, mely igény a 2011. 

évi kérdőívezés során is megfogalmazásra került. A korábban tervbe vett olyan bővítések, 

fejlesztések, mint a műfüves labdarugó pálya, a futópálya, a teniszpályák megépítésére nem 

került sor, alapvetően anyagi forrás hiánya miatt.  

- A termálfürdő kapuinak 2007. évben történő megnyitásával azonban – a már hivatkozott 

iskolai úszásoktatáson, de általában az úszáson túl – újabb sportolási lehetőségek állnak 

rendelkezésre a városban, így pl. a fürdőben található kondicionáló termek, squash-pálya 
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használatára is mód kínálkozik. 

 

- Az elmúlt időszakban a nyári táborok szervezését több civil szervezet, intézmény 

programjai között is megtalálhatjuk (Móra Ferenc Városi Könyvtár, Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Vöröskereszt).  

 

A szabadidő hasznos eltöltésre irányuló törekvések mellett nemkívánatos tendenciák is 

megjelentek. Szentgotthárd a kábítószer fogyasztás/ellátottság területén az egyik 

legfertőzöttebb településnek számít a megyében, ez az utóbbi időben még inkább jellemzővé 

vált. Tarthatatlan állapot, hogy a dohányzás, az alkohol-, és egyre inkább a drogfogyasztás 

már egyre fiatalabb korban jelen van! A Képviselő-testület évente foglalkozik a szentgotthárdi 

kábítószerhelyzettel. Folyamatosan arra kell törekedni, hogy az iskolarendszeren belüli- és 

kívüli sportolás alternatívát nyújtson a káros szenvedélyekkel szemben. A Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület több fórumon, programokkal, tájékoztató előadások megszervezésével 

próbál ez ellen tenni. Káros szenvedélyek – dohányzás, alkohol, drog - kapcsán életvezetési 

ismeretekre van szükség iskolán kívül is belül egyaránt.  

 

A szenvedélybetegségeken túl egyre többet lehet hallani a családi agresszivitásról, iskolai 

verésekről. Az Önkormányzat működteti az Ifjúságvédelmi Koordinációs Bizottságot és 

az ehhez kapcsolódó jelzőrendszert – több esetben is e rendszer jelzésének köszönhetően 

sikerült nehéz helyzetbe került fiatalokon segíteni. Régóta dédelgetett törekvésünk vált 

valóra akkor, amikor 2011. év elejétől – pályázati támogatásnak köszönhetően – sikerült a 

gyermekpszichológus alkalmazásáról gondoskodnunk. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat többnyire nehézségekkel küzdő, 

peremhelyzetű, esetleg krízishelyzetben lévő családokkal, gyerekekkel kerül kapcsolatba. A 

szociális munkában az egyéni esetkezelések, családgondozások mellett a csoport és 

közösségi szociális munka is előtérbe kell, hogy kerüljön. E három forma együttes 

alkalmazása adja egy település szociális tevékenységének komplexitását. Elsősorban a 

prevenciót, szocializációt, rehabilitációt előtérbe helyező szociális munkában hatékony a 

közösségi és csoport szociális munka. E szempontot előtérbe helyezve a prevenciós, 

szocializációt elősegítő szabadidős programok szerepe jelentős. A felvilágosító és 

prevenciós munka hatékonyságának - a drogfogyasztás, dohányzás, alkoholfogyasztás 

mérséklésének, illetve a fiatalok egészséges életvitelének kialakítása és védelme 

érdekében. – fontos szerepe van a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottság tagjainak. A Bizottság összehangolja a gyermek-és ifjúságvédelem terén teendő 

intézkedéseket, melyek a feltárt veszélyforrások és következményeinek megszüntetésére 

irányulnak. Javaslatokat fogalmazunk meg és programokat dolgozunk ki az ifjúság 

veszélyeztetettségének csökkentése érdekében. Az észlelő-jelzőrendszer működtetése 

biztosítja, hogy tudomást szerezzünk olyan családokról, gyerekekről, akiknek segítségre van 

szükségük. A havi esetmegbeszélést a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs 

Bizottság ülésén valósítják meg, mivel a Bizottság tagjai megegyeznek a jelzőrendszer 

tagjaival.  Amennyiben jelzés érkezik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz, 

felkeresik a családot, felajánlják segítségüket. Az esetek többségében a szülő felismeri a 

családjában előforduló problémát, s együttműködik a Szolgálattal. Azonban előfordul, hogy a 

szülő nem hajlandó az együttműködésre, így már hatósági intézkedésre van szükség.  
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság korábban olyan „Ifjúságvédelmi Őrjáratot” is 

szervezett, amely általában havonta ellenőrzést tartott a város különböző pontjain, különböző 

időpontokban - az őrjárat működtetése azonban időközben megszűnt, ezért annak 

újraindítása lenne szükséges.  

 

A tanulóifjúság egészségügyi állapotáról - immáron a kialakult gyakorlatnak megfelelően - a 

védőnők évente készítenek olyan írásos jelentést, amely minden alkalommal a Képviselő-

testület elé is kerül. 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szentgotthárdi Kirendeltsége 

saját, foglalkoztatáspolitikai eszközeivel hozzájárul az ifjúsági munkanélküliség 

megfékezéséhez. Magyarországon a nyílt és tömeges munkanélküliség viszonylag új 

társadalmi és gazdasági jelenség. A problémakör kezelésén belül az ifjúsági 

munkanélküliség megfékezése nagyon fontos társadalmi érdek, mert ez a korosztály a 

leginkább esélyes a marginalizálódásra, az alkohol- és drogfüggésre, a társadalomellenes 

szubkultúrák befogadására és a többségi társadalommal szembeni agresszióra. A 

pályakezdők munkanélküliségének csökkentése mindig az egyik legkiemeltebb célja volt a 

munkaügyi szervezetnek. A Munkaügyi Egyeztető Fórum újjáélesztésével az volt a cél, hogy 

kapcsolatot lehessen tartani a Munkaügyi Központ, az Önkormányzat, a szakképző iskola, 

valamint a munkáltatók között, hogy figyelemmel lehessen követni a munkaerő-piaci 

igényeket. A pályakezdő fiatalok a a Munkaügyi Kirendeltség egyénre szabott munkavállalást 

elősegítő programokat dolgozott ki, valamint továbbra is előadásokat tartanak álláskeresési 

stratégiák kialakítása céljából, továbbá figyelemmel kísérik a diákmunkát biztosító 

lehetőségeket, bár igény hiányában ezek többnyire kihasználatlanul maradnak. A különböző 

tréningek többnyire csak akkor kerülnek megtartásra, ha 10-15 fős létszám jön össze – az 

elmúlt időszakra visszatekintve ugyanakkor a pályakezdők nem szívesen vettek ilyeneken 

részt, de a szentgotthárdi Munkaügyi Központ, mint lehetőséget, a továbbiakban is tudja 

ajánlani, akárcsak adott időszakban az éppen aktuális egyéb foglalkoztatáspolitikai 

eszközöket is. Börzéket, a képzési vásárokat a megyei központ rendezi, de erről mindig 

küldenek  értesítéseket az adott célcsoportnak.  
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Városunk egyik legfontosabb aktuális feladata, hogy az Ipari Park bővítése következtében 

előállt lehetőségek kihasználására alkalmasak legyenek az intézményeink által biztosított 

képzések, valamint, hogy a lehetőség kínálta munkaerő felvétel biztosítása mind nagyobb 

arányban a városunk és kistérségünk munkavállalói köréből történjen.  

 

A fiatalok / fiatal felnőttek lakáshoz jutási lehetőségei igencsak korlátozottak, már csak 

amiatt is, hogy a szentgotthárdi ingatlanárak kiemelkedően magasak. Az 

Önkormányzat az elmúlt időszakban ezen a területen is teljesen új kereteket alakított 

ki: újraszabályozta és sokkal több fiatal számára tette lehetővé az első lakáshoz jutók 

támogatását, továbbá szabályozta – bár meg nem valósította meg – a Fiatal Házasok 

Otthonhoz jutásának intézményét. Fontos előrelépési lehetőség az önkormányzati 

bérlakások építése, amelyben a szociálisan rászoruló fiatalok számára könnyebb és 

gyorsabb lenne a lakáshoz jutás.   

 

 

 

6. A KONCEPCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLJA 

 

Az ifjúságpolitikai koncepció elfogadása fontos eszköze lehet annak, hogy az Önkormányzat 

a kapcsolódó feladatait hatékonyabban ellássa. A koncepció lehetőséget ad a 

továbblépésre. A koncepciót természetesen bizonyos időközönként módosítani / kiegészíteni 

szükséges, már csak a társadalmi, gazdasági, kulturális és jogi környezet változásai miatt is.  

Az ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása csakis, különböző szintű együttműködésekkel, 

partneri viszonyban képzelhető el. Az ifjúsági feladatokat természetesen elsősorban az 

önkormányzat intézményeinek és szakembereinek a közreműködésével kell ellátni, azonban 

a civil szervezetek bekapcsolódása is kívánatos. A koncepció és ezzel együtt az 

Önkormányzat ifjúságpolitikai törekvéseinek általános célja nem lehet más, mint hogy a 

települést vonzóbbá, komfortosabbá tegyük a fiatalok számára, amely egyben a város 

vonzerejét szélesebb körben is növelni fogja.  
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A koncepció törekvése, hogy meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az 

önkormányzat felelősségvállalásának területeit, azokat az alapelveket, melyeket a 

szolgáltatások, tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell. A prioritások kijelölésével 

hozzájárul a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználáshoz. 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi 

integrációjának segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a város 

népességmegtartó ereje növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is!   

 

Az Önkormányzat az ifjúsági koncepció megalkotásával hozzá kíván járulni  

-- a Szentgotthárdon (és térségében) élő fiatalok önállóvá válásának segítéséhez, társadalmi 

integrációjuk megvalósulásához.  

-- Lehetőségeivel és erőforrásaival támogatni kívánja a fiatalokat és közösségeiket abban, 

hogy képessé váljanak egyéni és közösségi szinten a társadalmi kihívásoknak megfelelni. -- 

Ezzel párhuzamosan célja a hátrányos helyzetű fiatalok életesélyeinek növelése, társadalmi 

reintegrációja is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának célja, hogy közvetlenül, intézményein és más 

szervezetein keresztül, együttműködve a városban működő más szervezetekkel, 

intézményekkel, civil közösségekkel, szoros kapcsolatot fenntartva olyan társadalmi és 

gazdasági környezetet teremtsen, ahol a  Szentgotthárdon élő, tanuló, dolgozó fiatalok -  

életkezdésük támogatásával, érdekérvényesítő képességük fejlesztésével, értelmes 

szabadidő eltöltésük feltételeinek megteremtésével - otthon érzik magukat,  tudatos és 

felkészült állampolgárként hozzájárulnak a város, a régió, valamint az ország fejlődéséhez, 

megteremtve maguk és a társadalom számára a biztonságos jövőt. 

 

Vagyis Szentgotthárd Város Önkormányzata a fiatalok közül (15-29 évesek) azok számára, 

akik: 

 tanköteles korban vannak, biztosítania kell, hogy minél több fiatal Szentgotthárdon 

tanulhasson: itt szerezhessen érettségit illetve itt szerezhessen szakmát. Ez idő alatt 

olyan szolgáltatások megszervezésére van szükség, amit a mai viszonyok közepette 

jogosan igényel ez a korosztály.  

 az érettségi után a tehetséges fiatalok elkerülnek a városból és egyetemen, 

főiskolán szereznek diplomát illetve a megfelelő intézményekben szakképesítést.  E 

képesítések megszerzését követően cél, hogy közülük minél többen térjenek vissza 

Szentgotthárdra. Az eltávozottakból akkor lesznek visszatérők, ha itt munkahelyet 

illetve lakhatási lehetőséget találnak, továbbá minél több olyan szolgáltatást, ami a 

mindennapokhoz szükséges.  

 a tanulmányaik befejezése után Szentgotthárdon maradók dolgozni kezdenek, 

családot alapítanak. Rájuk majdnem ugyanazokat kell elmondanunk, mint az előző 

kategóriánál: itt munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget, gyermekeik részére 

intézményi szolgáltatásokat kell, hogy találjanak, továbbá minél több olyan 

szolgáltatást, ami a mindennapokhoz szükséges.  

 

Az Önkormányzat a fentebb meghatározottak megvalósítása kapcsán az alábbi 

célkitűzéseket határozza meg:  
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 A fiatalok közéletben történő részvételének segítése. (Az információ és a részvétel 

szétválaszthatatlan, ezért fontos megteremteni a fiatalokat érintő információkhoz való 

ingyenes, rugalmas, felhasználóbarát hozzáférés lehetőségeit.) 

 A piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, az egészséget és az 

életben való további boldogulást garantáló képességek és készségek erősítése. 

 A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, a szabadidős terek 

rendszeres karbantartása, a lehetőségekhez mérten folyamatos fejlesztése. 

 Az egészséges életre motiválás. 

 Az ifjúság társadalomba, közéletébe való beilleszkedésének támogatása. 

 Szentgotthárd ifjúságmegtartó erejének folyamatos, hatékony növelése. 

  

 

 

7. ÁGAZATI CÉLOK 

 

A koncepció általános, stratégiai céljainak megvalósítása érdekében az alábbi ágazati 

célkitűzéseket határozzuk meg: 

 

7. 1. Oktatás, képzés, nevelés: 

 

 A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas 

színvonalú oktatás és képzés biztosítása (mind az iskolákban, mind az 

iskolarendszeren kívüli képzésekben, tanfolyamokon, klubokban).  

 A fiatalok migrációjának csökkentése érdekében az érdekelt intézményekkel, 

szervezetekkel együttműködve „helyben megtartó programok” kidolgozásának 

elősegítése ösztöndíjak alapításával, a helyi, kistérségi igények felmérésével. 

 Ahhoz, hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy a 

fiatalok képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, 

tisztában legyenek a piac elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési területet. 

A hatékonyabb képzés érdekében segíteni kell a pályaorientációt, és szakemberek 

bevonásával lehetőséget kell teremteni a fiatalok számára a minél szélesebb körű 

tájékozódáshoz tanácsadások segítségével.  

 Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet a képzésből a munka világába.  

 Törekedni kell az oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére.  

 Az oktatási intézményeink törekedjenek arra, hogy a Szentgotthárdról a középiskola 

elvégzése után tanulási céllal eltávozókkal a tanulmányaik befejezéséig kapcsolatban 

maradjanak. A kapcsolat önkéntesen létrehozott, melynek alapja egy adatbázis, ami 

tartalmazza a szentgotthárdi diák legfontosabb adatait, elérhetőségeit, azt, hogy hol 

tanul és milyen képesítést fog szerezni. Ez természetesen feladatot ró a fiatalra is, 

hiszen az adatok változását ő tudja jelezni, de ugyanezen fiatalnak jelenthet egy 

könnyebb tájékozódást arról, hogy akadnak-e esetleg lehetőségek számára majd a 

saját szakmája területén ebben a városban.  

 Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, akár értelmi, testi vagy területi 

alapú az egyenlőtlenség. 
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 A hátrányos helyzetű, oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási, 

művelődési, szórakozási lehetőségeinek növelése speciális programokkal. 

 

7.2. Munkavállalás, pályakezdés 

 

A munkába állás és az otthonteremtés, családalapítás összefügg. Az önkormányzatnak 

támogatnia kell minden lehetséges eszközzel ezek segítését. Különböző 

foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok munkába vonására: 

 Kistérségi koordinációban évente megrendezésre kerülő tájékoztatási lehetőségek 

kialakítása, állásbörzék, képzési vásárok szervezése 13-14 évesek, illetve 17-18 

évesek, valamint a diplomás fiatalok részére, amelyek a munkáltatók mozgósításával 

a munkaerőigények feltárását is gyorsítják, a pályakezdők munkahelyhez jutását 

igyekeznek elősegíteni /+ hiányszakmákra való felhívás/.   

További eszközök  

 Foglalkoztatást elősegítő képzés 

A munkaerőpiaci képzési programoknak alapvetően két típusa különböztethető meg. Az 

egyik az, amikor a munkaügyi szervezet által meghirdetett, ajánlott szakirányokban történik a 

képzés (ajánlott képzés), ami általában teljes költségtérítéssel jár és a munkanélküli 

keresetpótló juttatásban is részesülhet. A másik az elfogadott képzés, amikor a munkanélküli 

maga keres az általa elképzelt szakirányban képzést és a munkaügyi szervezet elfogadja 

(elfogadott képzés), támogatja azt. Ebben az esetben a hallgatók maguk is hozzájárulnak a 

képzés költségeihez, a keresetpótló juttatás ugyanakkor nem garantált. 

 Impulzus foglalkozás: célja a pályakezdők érdeklődési irányainak, erősségeinek 

megismerése, pályaismeretük felmérése. 

 Pályaorientációt segítő program: azon fiatalok pályaválasztását megalapozó 

tanfolyam, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel és bizonytalanok további 

életpályájuk szervezésében. A foglalkozás sorozat tanfolyami jellegű, négy napig 

tartó elfoglaltságot jelent a fiatalok számára. 

 Pályakorrekciós program: ezen tanfolyam időtartalma három nap, s azon fiataloknak 

nyújt segítséget, akik nem piacképes szakmai képesítéssel rendelkeznek, és ezért 

számukra új pálya választása válik szükségessé, illetve akik elfordulnak eredeti, 

előző pályaválasztási döntésüktől, és az érdeklődésüknek jobban megfelelő szakmai 

képesítést szeretnének szerezni. 

 Pályaerősítő csoportos foglalkozás: azon fiataloknak ajánlható háromnapos 

tanfolyam, akik eredeti szakmai képesítésükkel kívánnak elhelyezkedni. A 

foglalkozás alapvető célja a munkához, pályához kapcsolódó értékek tisztázása. 

 Elhelyezkedést segítő csoportos foglalkozás: olyan tanfolyam jellegű foglalkozás, 

amelynek időtartama egy naptól három napig terjedhet, s olyan pályakezdőknek 

célszerű ezen részt venni, akik választott szakmájukban azonnal szeretnének 

elhelyezkedni, azonban tapasztalatlanságuk miatt az álláskereséshez egyedül hozzá 

sem tudnak kezdeni. A tanfolyam célja tehát nem más, mint a munkát vállalni kívánó 

fiatalok számára álláskeresési stratégiák kialakítása. 

 A diákmunkát biztosító munkahelyek folyamatos összegyűjtése, a diákok 

számára a munkavégzés lehetővé tétele hozzájárul a jobb közérzet 

kialakításában  
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7.3. Egészség és sport 

 

 A testi, szellemi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell a tudatosabb 

megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni és 

széles körben alkalmazni. 

 Tudatosítani kell a fiatalokban az egészség megőrzés, egészségfejlesztés és 

betegségmegelőzés fontosságát. 

 Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív 

életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. 

 Támogatni kell az egészséges életmód szemléletének meghonosítását. Kiemelt 

figyelmet érdemel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő 

csoportok egészségvédelme. 

 Az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a 

környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság, a környezeti nevelés széleskörű 

elterjedése, valamint a tiszta és ezáltal vonzó településkép megteremtése. A 

felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodásának, 

szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése. 

 Életmódtáborok szervezése a nyári hónapokban, célja kettős lehet: egyrészt már a 

kisiskolás korú gyermekeknél elkezdeni az egészséges életmódra nevelést, másrészt 

a nyári szabadidő hasznos eltöltése     

 A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és az 

egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, ezért a fiatalok igényeinek 

megfelelően kell fejleszteni a sportolásra, illetve a szabadidő aktív eltöltésére 

alkalmas területeket. 

 A fiatal korosztály egészséges életmódjának kialakítása, egészséges életmódra 

nevelése érdekében a tömegsport népszerűsítése. A szabadidősport szervezésének 

támogatása. 

 A diákok számára úszásoktatás időtartamának meghosszabbítása és kibővítése 

lehetőség szerint minden évfolyam számára az élményfürdőben. 

 A Sporttelep folyamatos fejlesztése (a meglévő eszközök bővítése, illetve új elemek 

létrehozása: műfüves labdarúgópálya, teniszpálya, rekortán borítású futópálya 

kialakítása). A Sporttelep az azon található Ifjúsági Parkkal együtt a szentgotthárdi 

fiatalok számára is elérhető kell, hogy legyen. A sporttelep üzemeltetése során az 

ifjúság érdekeit is szem előtt kell tartani a megállapodások megkötésekor.  

 

7.4. Közművelődés, szabadidő eltöltése (Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra 

Ferenc Városi Könyvtár, Kossuth Filmszínház) 

 

 Az egészséges testi–lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak 

lehetőséget kell teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

 A fiatalok igényeihez, szükségleteihez, érdeklődéséhez alkalmazkodó, az 

önszerveződést, önkéntes részvételt, kezdeményezést elősegítő rendezvények, 

kulturális, ifjúsági, közösségi programok, koncertek, ismeretterjesztő előadások, 

kiállítások szervezése, támogatása 

 Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló 

kezdeményezéseket. 
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 A szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális rendezvények nem csupán a szellem és 

a test táplálékaként foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem kívánt 

időtöltési formákkal szemben.   

 Preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó 

programokat. 

 Támogatni kell a hagyományőrzésre, kultúraközvetítésre irányuló rendezvényeket, 

programokat. 

 Középiskolás diákok (15-19 éves korosztály) részére az egyéni könyvtárhasználat 

kölcsönzés, tájékoztatás, információkeresés lehetőségének továbbvitele. 

 Csoportos könyvtárhasználat: könyvtárhasználati ismeretek oktatása (csoportosan) 

 könyvtári foglalkozások szervezése. 

 A főiskolai, egyetemi hallgatók (18-23 éves korosztály) számára 

információkeresés (nyomtatott és elektronikus forrásokból, önállóan és könyvtáros 

segítségével), irodalomkutatás, referens feladatok biztosítása. 

 A mozi további támogatása, megtartása. A diákok vizuális kultúrájának segítése, 

tananyagba való beépítése. 

 A szabadidő hasznos, káros szenvedélyektől mentes eltöltésére irányuló programok 

(irodalmi délutánok, beszélgetések, vetélkedők, prevenciós programok, 

ismeretterjesztő előadások, szexuális felvilágosító előadások, természetvédelmi 

előadások, könnyűzenei estek, képzések) közösségi alkalmak szervezése. 

 

7.5. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet  

 

 A Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum újraindítása, a meglévő kereteken belül 

tartalommal való megtöltése, azok támogatása, ösztönzése, működésének 

folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Fontos, hogy a fiatalok sajátítsák el a város ügyeivel való foglalkozást, tanulják meg a 

közös, csoportos érdekérvényesítés megfelelő formáit és sikeres eljárásmódjait, 

fejlesszék állampolgári képességeiket.  

 Szintén fontos a fiatalok közötti esélyegyenlőség megvalósulása. 

 Ha a fiatalok felnövekedésük során újra és újra részesei participációs folyamatoknak, 

akkor tapasztalataikból kialakulhat egy un. társadalmi spirál. Így megvan az esély 

arra, hogy politikai szocializációjuk teljes folyamatát meghatározza a részvétel és 

felelősségvállalás gondolata. 

 

7.6. Közösségi Tér biztosítása 

 

Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani a 

városban.  

 Továbbra is cél az információs pont adatbázisának kiépítése. Ezek e következőkből 

állnának:  

 országos, regionális, megyei, helyi ifjúsági szervezetek, illetve az érdekükben 

cselekvő szervezetek, ifjúságsegítő intézmények címlistája, 

 online tanácsadások, segítségkérés /internet, email/ egy létrehozandó email 

postafiókon keresztül, melyre kérdéseket, észrevételeket, ötleteteket írhatnak a 

fiatalok, az ide érkező leveleket az információs pont önkéntes munkatársa, 
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kortárssegítője olvassa és a feltett kérdésekre válaszol, ha kell szakemberek 

tanácsát is igénybe véve, 

 városi-megyei diákönkormányzati, illetve diákjogi info-line (diákönkormányzat 

elnöke, diákönkormányzatot segítő tanár, szabadidőszervező, gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős), 

 kortárssegítők listája: a megyében kiképzett kortársoktatók adatait tartalmazza 

(név, cím, elérhetőség, életkor, milyen témában képzett, - csak az információs 

pont munkatársai által elérhetők), 

 pályázati információk, forrásteremtési lehetőségek – nem külön adatbázison, 

igény esetén Internet illetve papír alapú felhívások alapján történő 

segítségnyújtás, 

 az európai integrációval összefüggő alapinformációk, határokon átívelő 

csereprogramok, képzések, tanulási, önkéntes szolgálat, munkalehetőség, 

táborok, és más egyéb nemzetközi információ – nem külön adatbázison, igény 

esetén Internet on-line illetve papír alapú felhívások alapján történő 

segítségnyújtás. 

 Távlatilag egy olyan „komplex” közösségi tér biztosítása a helyi fiatalok számára, 

amelyben minél több, az ifjúságot érintő szolgáltatás megtalálható.  

 Egy olyan önkéntes vagy egyéb pl. 4 órás  kapcsolt munkakörben foglalkoztatott 

munkaerő alkalmazásának megteremtése, aki a város ifjúsági referenseként 

koordinálná a helyi ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és városi teendőket, felelős 

az ifjúsági és egyéb ifjúságot érintő önkormányzati koncepcióban foglaltak illetve a 

koncepció mindenkori cselekvési tervében foglaltak megvalósulásának 

elősegítéséért, megvalósulásáért, azokról rendszeresen beszámol. Az Ifjúsági 

Parkban időközönként programokat is szervez – pl. városi megmérettetést, 

bajnokságot az egyes sportágakban, stb. 

 Az Ifjúsági Parkban elhelyezett játékelemek bővítése, illetve további elemek 

beszerzése – olyanoké, melyeken azután akár versenyek is rendezhetők –, 

mindenekelőtt tehát új kihívásokat jelentenek a fiatalok körében.  

 

7.7. Kommunikáció és média 

 

 Az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és hiteles 

kommunikációnak, ezért biztosítani kell a megfelelő információáramlást a korosztály 

és más társadalmi csoportok között.   

 Napjainkban a média hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, 

viselkedését, ezért fontos, hogy biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív értékek 

közvetítését. 

 

7.8. Ifjúságvédelem 

 

 A családok segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez.  

 Kortárs segítők képzése, aktivizálása. 

 A prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek fejlesztése és a helyi 

szükségletekhez igazodó prevenciós programok szervezése. Mindenekelőtt ide 

sorolandó minél korábbi életkortól a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló 
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preventív programok megvalósulása, ennek tárgyi és személyi feltételeinek 

biztosítása. 

 A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása. 

 A helyi médiumok által a pozitív minták, értékek, ismeretek közvetítése, 

alternatív lehetőségek felkínálása, melyet a szabadidős színterek biztosával is 

lehetővé kell tenni. Nagy jelentőségű, hogy a közvélemény minél több ismerettel 

rendelkezzen a szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hogy saját szokásai, 

feszültség levezetési módjai, kialakult szenvedélyeit hogyan ismerheti fel és küzdheti 

le, és hogyan segíthet ebben másoknak. 

 Fontos a kommunikáció fejlesztése az ifjúsággal kapcsolatba kerülő, és az 

életükben felelősséggel résztvevő intézmények között, valamint segíteni kell az 

idősebb és a fiatalabb korosztály közötti elfogadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől 

mentes kommunikáció megvalósulását. 

 Drogstratégia végiggondolása a városban az intézmények és a Rendőrőrs 

összefogásával, tevékenységeik összehangolása. 

 Szórakozóhelyek biztonságosabbá tétele a városban. 

 Szakemberek által tartott egészségvédelmi, egészségnevelési előadásokkal a 

fiatalok figyelmének felhívása az egészséges életmódra. 

 Drog ellenes programsorozat, drogmegelőző akciók szervezése, indítása. 

 Megvizsgálni Ifjúságvédelmi Őrjárat új formában való újraindításának lehetőségét. 

 

7.9. Lakáshoz jutás  

 

A 15-29 éves korosztály olyannyira heterogén, hogy miközben egyes csoportjai még a 

középiskola padjaiban ülnek, és a tanulásra koncentrálnak, addig más csoportok számára 

már a legfontosabb kérdés a lakáshoz jutás.  

 Szociális bérlakáshoz való jutás elősegítése. 

 Önkormányzati bérleményekből befolyó összeg visszaforgatása. 

 Fiatal Házasok Otthona rendszerének működtetése, melyben a rászoruló fiatalok 

úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: az 

előtakarékoskodást igazoltan elkezdik és meghatározott időn belül saját lakást 

vásárolnak vagy építenek, és a lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre a kiköltözésre 

nem kerül sor, akkor a lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen rendszer 

bevezetése elvileg működtethető a meglévő önkormányzati bérlakások egy részének 

felhasználásával, de lehetséges új bérlakások építésével is.  

 Az első lakáshoz jutók támogatásának biztosítása - szigorúan csak a rászorultság 

alapján. A jelenlegi rendszert tovább kell fejleszteni, a forrásokat pedig magasabb 

összegben lenne célszerű biztosítani.  Ellentételezésképpen a támogatott fiatalok az 

ingatlant hosszabb ideig ne értékesíthessék és legyenek kötelesek a támogatással 

megszerzett ingatlanban lakni, ott állandó lakcímet fenntartani.  

 Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támogatási forma akkor, ha az 

önkormányzat a saját tulajdonát képező telket a piaci árnál alacsonyabban értékesíti 

kizárólag a rászorultság elve alapján olyanoknak, akik vállalják, hogy ennek 

ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat meghatározott ideig nem 

értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek.  
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 A fiatalok tájékoztatása, információkkal való ellátása a lakáshoz jutási lehetőségekről 

(pl. kölcsönök, jelzálog – információs beszélgetés).  

 

 

Szentgotthárd, 2011. június ….. 

 

 

 

Jelen koncepciót Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …... számú 

Képviselő-testületi határozatával fogadta el ……………… napján. 
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolata 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

I. Történeti áttekintés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. májusi ülésén tárgyalta az 

időskorúak ellátásáról szóló előterjesztést. Az ennek kapcsán elfogadott 123/2008. számú 

határozat szerint, annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben érvényesüljenek az 

idősek érdekei, kezdeményezte a testület a városban egy konzultatív, véleményező, 

javaslattevő testület létrehozását. 

A Magyar Köztársaság Kormánya már 1138/2002.(VIII.9.) számú határozatával Idősügyi 

Tanácsot hozott létre, majd e szerv az 1275/2010.(XII.8.) Korm. határozattal megújításra 

került. Az Idősügyi Tanács a Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő, a feladatok 

meghatározott körében koordináló testület, amelynek célja, hogy a kormányzati 

tevékenységben eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei.  

Az e kormányhatározatban foglaltak, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével Vas 

Megye Közgyűlése is 2007. január 1-i hatállyal létrehozta a Vas Megyei Idősügyi Tanácsot.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig kiemelt figyelmet fordított a városban élő 

idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik bővítésére, a 

Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások biztosítására. A 

városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek aktívan 

tevékenykednek. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek figyelembevételével 

2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács megalakításáról, 

240/2008.számú határozatával. 

A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének 

támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, 

jóváhagyta az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos szabályzatot. 

Az Idősügyi Tanács tagjait az alábbiak szerint határozta meg: 

 Szentgotthárd Város Polgármestere 

Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság elnöke 

Városi Gondozási Központ vezetője 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub által delegált tag 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete által delegált tag 

Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület által delegált tag 

A polgármester az Idősügyi Tanácsban résztvevő szervezeteket felkérte tag delegálásra. 

 

Az Idősügyi Tanács általános feladatai 

a./ A szentgotthárdi idősek érdekeinek képviselete 

b./ A generációk közötti kapcsolat, szolidaritás erősítése 

c./ Információáramlás biztosítása, közvetítése. 

d./ Együttműködés kialakítása az idősekkel foglalkozók között. 
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Az Idősügyi Tanács részletes feladatai: 

a./ A Szentgotthárdon élő időskorúak, elsősorban a nyugdíjasok és Szentgotthárd Város 

Önkormányzata közötti folyamatos együttműködés megvalósítása. 

b./ Az idős emberek számára az életkörülményeiket érintő intézkedésekkel összefüggő 

konzultációs, javaslattételi lehetőség biztosítása. 

c./ Az időskorúakat érintő közérdekű kérdések, érdekvédelmi jellegű gondok ismertetése, 

megvitatása, szükség esetén intézkedés kezdeményezése 

d./ Tájékoztatás a nyugdíjas szervezetek belső életéről, eredményeikről, jelentős 

eseményeikről. 

e./ Állásfoglalás kialakításával, javaslat tételével részvétel Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az időskorúak életminőségét és 

életkörülményeit közvetlenül érintő döntéseinek előkészítésében. 

f./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghozandó, 

időskorúakat érintő rendelettervezetek véleményezése, illetve a rendelettervezetekhez 

javaslatok készítése.  

g./ Konzultáció kezdeményezése az időskorúak életminőségét és életkörülményeit 

közvetlenül érintő helyi rendeletek, döntések végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

Az Idősügyi Tanács tisztségviselői az elnök, alelnök és a titkár. 

Az Idősügyi Tanácsba delegált tagok megbízatása 5 évre szól. 

Az Idősügyi Tanács évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerinti gyakorisággal 

ülésezik. 

Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Távollétében vagy akadályoztatása esetén az 

alelnök helyettesíti. 

Az Idősügyi Tanács javaslatait, állásfoglalásait, véleményét egyszerű szótöbbséggel alakítja 

ki. Idősügyi Tanács üléséről 15 napon belül jegyzőkönyv készül. 

Az Idősügyi Tanács éves munkatervet készít, melyet a Tanács elnöke terjeszt elő. 

Az Idősügyi Tanács munkatervében nem szereplő, de a véleményező, javaslattevő funkció 

érvényre juttatása érdekében egy adott téma Képviselőtestületi tárgyalását megelőzően- 

lehetőség szerint- vagy a vonatkozó előterjesztést vagy egy összefoglalót e-mailben vagy 

postai úton az Idősügyi Tanács tagjainak meg kell küldeni, akik visszajelzésüket, 

véleményüket szóban vagy írásban legkésőbb a témát, előterjesztést tárgyaló bizottság üléséig 

megküldik.   

Az Idősügyi Tanács önálló költségvetéssel nem rendelkezik, a működésével összefüggő 

dologi kiadások Szentgotthárd Város Önkormányzatát terhelik. Az Idősügyi Tanács 

működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül a Hatósági és Okmányiroda 

vezetője koordinálja. 

 

II. Az Idősügyi Tanács ülései 

 

Két teljes év tapasztalatát tudjuk értékelni már. A Tanács munkaterv alapján dolgozik, a 

munkatervét a tagok javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák 

figyelembevételével alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé 

kerülő témában ki tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi 

döntések fogadtatásáról. 

A Tanács alakuló ülésére és ügyrendjének elfogadására 2009. januárjában került sor. Ekkor 

választották meg a Tanács titkárát, fogadták el a Tanács 2009.évi munkatervét, s kaptak 

tájékoztatást a tagok a 2009.évi költségvetésről. 

Ebben az évben még két ülése volt a Tanácsnak, áprilisban és szeptemberben. 
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Áprilisban kiemelten foglalkozott a Tanács a közrend, közbiztonság helyzetével, továbbá 

megismerkedtek Szentgotthárd szociális ellátórendszerével. 

A szeptemberi ülés témája a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról történő 

tájékoztatás volt, áttekintve az egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzetét. 

Ugyancsak ezen az ülésen ismerkedhetett meg a Tanács a város környezetvédelmi 

rendeletének rendelkezéseivel, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos 

tapasztalatokkal. 

2010.évben ötször ülésezett az Idősügyi Tanács. Januárban megismerkedhettek a 

költségvetési koncepcióval, a 2009.évi közfoglalkoztatás tapasztalataival, a 2010.évi 

közfoglalkoztatási tervvel; megismerhették a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységét; 

elfogadták 2010.évi munkatervüket. Tájékoztatót hallgattak meg az önkormányzat és a 

kisebbségek, nemzetiségek kapcsolatáról, a további együttműködés lehetőségeiről. 

Az áprilisi ülésen áttekintette az Idősügyi Tanács az előző évi ülésein elhangzott felvetések 

megvalósulását, megismerhették a város 2011-ig szóló idegenforgalmi intézkedési tervét; 

visszatérően megtárgyalták a város közbiztonsági helyzetét. Tájékoztatót kaptak a szakképzés 

helyzetéről, a Vasi TISZK megalakulása óta folytatott tevékenységéről. Információkat 

szerezhettek az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködéséről. 

A júniusi ülésen visszatért a Tanács a közbiztonság témájához, s külön kiemelten az 

Őrsparancsnok Úr részvételével az időseket érintő közbiztonsági kérdéseket vitatták meg. Az 

ülés témája volt továbbá a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai 

tevékenységének áttekintése. Betekintést kaptak a város lakáskoncepciójának 

megvalósulásába, illetve ismételten foglalkoztak a város környezetvédelmi helyzetével.  

A szeptemberi ülésen tájékozódhattak a tagok az oktatási intézmények helyzetéről a 

2010/2011-es tanévkezdés előtt, az iskola összevonások tapasztalatairól. Ugyancsak nagy 

érdeklődést váltott ki a város és a kistérség közintézményei akadálymentesítésének 

kérdésköre. 

A 2010-es év nagyon aktív volt az Idősügyi Tanács működése tekintetében, hiszen még 

decemberben is volt egy ülésük, ahol tárgyalták az önkormányzat szociális 

szolgáltatástervezési koncepciójának teljesülését, felülvizsgálatát. Elfogadták a 2011.évi 

munkatervüket. Mivel a lakáskoncepció tárgyalása során több javaslattal éltek a Tanács tagjai, 

ezért kértek egy intézkedési javaslatot az önkormányzati lakásbérlők ingatlanokkal 

kapcsolatos kötelezettségeinek, a lakások állapota megóvásának szigorítására vonatkozóan. 

2011-ben 4 munkaterv szerinti ülése lesz az Idősügyi Tanácsnak. A Tanács tagjai a februári 

ülésen áttekintették az ez évi költségvetést, az önkormányzati intézmények energetikai 

állapotát, különös tekintettel a távhőszolgáltatásra. Kaptak egy összefoglaló anyagot a helyi 

koncepciókban, rendeletekben megjelenő rászorultsági, támogatási és szociális rendszerekről. 

Az áprilisi ülés témái között ismételten szerepelt a Képviselő-testület által is tárgyalt 

közrend, közbiztonság kérdésköre, kiemelten a közlekedés biztonságossá tétele a városban, 

valamint a helyi média szerepe a bűnmegelőzésben. 

Továbbá az önkormányzat négy éves társadalmi-gazdasági programja mellett jelen 

előterjesztés előkészítése is az Idősügyi Tanács ülésének témája volt.  

 

Összefoglalóan elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést 

tanúsítottak és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; 

számtalan felvetésük van. Természetesen minden ülés, minden témáját, az elhangzott 

felvetéseket, javaslatokat nem tudjuk ezen előterjesztés keretei között bemutatni, de néhányat 

kiemelünk. 

Az látszik az egyes ülések napirendjeiből, hogy a közbiztonság mindig visszatérő téma, mára 

az Őrsparancsnok Úr részvételével nagyon jó párbeszéd alakult ki, ennek eredményeként 

eljutottunk odáig, hogy a helyi televízióban, a híradóban be fogják mutatni az aktuális, 
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nagyobb lakossági kört érintő bűnügyi történéseket. Az idősek magazinjában meg próbálnak 

kialakítani egy blokkot, melyek keretében szituációs játék segítségével- diákok 

közreműködésével- időseket érintő bűnügyi helyzeteket mutatnak be. A jövőben a 

televízióban kerekasztal beszélgetésre olyan személyeket hívnak meg, akik közbiztonsági 

kérdéseket vitatnának meg. Az elektronikus bűnmegelőzési információs rendszerből származó 

információkat (kvázi rendőrségi elektronikus hírlevelek) a nyilvánosság elé lehet tárni. Plusz 

lehetőség lehet a jövőben az, hogy a helyi televízió rendszerén egy biztonsági rendszer, 

kamera rendszer működtetése képzelhető el. 

A város közlekedési helyzetével kapcsolatban is számos észrevétel érkezett az Idősügyi 

Tanács tagjaitól. 

Az Idősügyi Tanács tagjai levélben és személyesen is megkeresték Kovács Ferenc urat, a 

megyei közgyűlés elnökét a Szentgotthárdon, illv. kistérségében kialakítandó idősotthoni 

elhelyezés érdekében. 

Az Idősügyi Tanács észrevételei alapján javult a háziorvosi rendelőknél a szűrővizsgálatokról 

történő tájékoztatás. 

Kereskedelmi, vendéglátó tevékenységgel kapcsolatban a Tanács felvetései alapján 

társhatóságok eljárását kezdeményeztük.  

Az Idősügyi Tanács két tagja részt vett a Konszenzus Alapítvány által szervezett, az Idősügyi 

Nemzeti Stratégiát népszerűsítő képzésen. 

Az Idősügyi Tanács képviselője részt vett a Dunántúli Idősügyi Tanácsok Szövetségének 

ülésén.  

Kezdeményezték a város közigazgatási területén élő nyugdíjasok számára a fürdőbe való 

kedvezményes belépést, amelyet aztán közvetlenül a fürdő vezetésével való egyeztetés 

eredményeként a fürdő biztosított is oly módon, hogy minden hónap első és harmadik 

csütörtökén fél áron vehették igénybe a szolgáltatást. 

A nyugdíjasok részt vettek a szabadtéri színpad felújítási munkálataiban. 

Több gyakorlati felvetést tettek az önkormányzati bérlakások kezelésével kapcsolatban. 

Fontos kérdésnek ítélte meg az Idősügyi Tanács is hogy hogyan pozicionáljuk a várost a 

járások kialakításának tekintetében. Szentgotthárdon már most is vannak olyan kiépült 

infrastruktúrák, amelyek ennek alapját adhatják. 

 

III. Az Idősügyi Tanács működésének tapasztalatai 

 

Annak érdekében, hogy az Idősügyi Tanács eddigi tevékenységét áttekintsük, magának a 

Tanácsnak a működésével kapcsolatban megismerjük véleményüket, megismerjük a jövőre 

vonatkozó javaslataikat kérdőíves felmérést végeztünk a tagok körében. Minden tag 

megtisztelt válaszával bennünket. A válaszok összefoglalóan megtalálhatók az előterjesztés 

1.sz. mellékletében.  

A kérdőívek kiértékelését megtárgyalta az Idősügyi Tanács 2011. áprilisi ülésén, s a felmérés 

alapján felmerült felvetések kapcsán az Idősügyi Tanács kialakította álláspontját; a 

továbbiakban a kérdőív azon pontjait ismertetjük, amelyekben a Tanács állásfoglalása volt 

szükséges. 

 

„2./ Megfelelőnek tartja-e az Idősügyi Tanács összetételét? Ha nem, milyen változtatást 

javasolna? 

Többség megfelelőnek tartja, viszont volt olyan javaslat, hogy a delegáló szervezetek körét 

bővítsük. További konkrét javaslat volt, hogy egészségügyi szakemberrel bővüljön a Tanács 

összetétele. 

Tanács állásfoglalása: az idősügy egy széles, tág terület, szélesebb, mint az egészségügy. A 

felvetést úgy lehet kezelni, hogy ha egészségügyi kérdéssel foglalkozik az Idősügyi Tanács, 
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akkor meg kell hívni a szakterületről egy-egy szakértőt, mint ahogy más témánál is. Minden 

szakterület képviselőjét nem lehet bevonni a tagok körébe. Továbbá Dr. Haragh képviselő úr 

segíthet a Tanácsnak az egészségügyet érintő kérdésekben.  

 

4./ Megítélése szerint az Idősügyi Tanácsba tagokat delegáló szervezetek mennyire 

reprezentálják Szentgotthárd Város idős lakosságát? 

 

Van olyan megítélés, hogy megfelelően. A reprezentálást azért tartják jónak, mert egyrészt az 

egyes civil szervezetek különböző társadalmi rétegekhez tartozó időseket képviselnek, 

másrészt pedig az intézmény az időskorú lakosság jelentős részével kapcsolatba kerül. 

Továbbá azért, mert mindenkinek jogában áll és lehetősége van önként csatlakozni 

valamelyik szervezethez, s így részese lenni a folyamatoknak. Nem kellene a tag összetételt 

változtatni, hanem az üléseken elhangzottakat más módon hozzáférhetővé tenni, pl. a 

Gotthárd Tv bevonásával. 

Tanács állásfoglalása: a Tanács anyagai kerüljenek fel az internetre, esetleg kerüljenek bele az 

írott sajtóba is, valamint az Idősügyi Tanács üléseit követően a tagok felváltva adjanak 

tájékoztatást az ülésen elhangzottakról.  

 

Van, aki szerint egyáltalán nem reprezentálják, van olyan réteg, melynek képviselete nem 

megoldott, a javaslat tevő szerint ezt a hiányt talán az egészségügyben dolgozó vagy 

dolgozott személy megoldhatná. 

Tanács állásfoglalása: meg kell ismertetni a nyilvánossággal az Idősügyi Tanácsot, fel kell 

hívni az idősek figyelmét arra, hogy akinek e korosztályt érintő felvetése van, az hol és 

hogyan kerülhet kapcsolatba a Tanáccsal. 

 

Bővíteni kellene a Tanács összetételét nyugdíjas klubon kívüli taggal is. 

Tanács állásfoglalása: a problémát az jelentené, hogy hogyan adja tovább a megszerzett 

információt az Idősügyi Tanács olyan tagja, aki nem tagja valamely nyugdíjas szervezetnek. 

A szervezeti képviselet hatékonyabbnak látszik. A fő cél az lenne, hogy az idős emberek 

lépjenek ki az otthon négy fala közül, menjenek közösségbe. A kommunikációt a fentiek 

szerint lehetne hatékonyabbá tenni. 

 

9./ Milyen fórumokon és milyen formában, milyen rendszerességgel adta át az Idősügyi 

Tanács ülésein kapott információkat? 

 

Tanács állásfoglalása: a Tanács tagjai számára az ülés jegyzőkönyvének megküldésével 

segítséget lehetne nyújtani az információ átadásban. 

A szervezeti képviselet biztosítása érdekében a tagokat delegáló szervezetnek meg kellene 

jelölnie helyettest, hogy az adott szervezet részéről minden ülésen biztosítva legyen a 

képviselet. 

 

11./ Milyen rendszerességgel vett részt a szentgotthárdi Képviselő-testület bizottságainak 

ülésén, mint az Idősügyi Tanács tagja? 

 

Tanács állásfoglalása: gyakrabban kellene a tagoknak részt venni az egyes bizottsági 

üléseken. 

 

13./ Milyen javaslatai vannak a jövőre vonatkozóan az Idősügyi Tanács és az 

Önkormányzat kapcsolatát illetően? 
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Az egyik tag véleménye szerint nemcsak információcserét kellene folytatni, hanem bizonyos 

feladatokat az idősek szervezetei, delegáltjai elláthatnának, átadható lenne részükre. 

Tanács állásfoglalása: egyedi esetekben nem zárkóznak el ez elől. Közösségformálás 

szempontjából szívesen részt vesznek olyan tevékenységekben, mint pl. közvélemény kutatás, 

énekkari tevékenység, művészeti csoportokkal való fellépés, rendezvényeken különböző 

feladatok ellátása. 

Az Idősügyi Tanács munkatervét, határozatait a város honlapján hozzáférhetővé kellene tenni 

(Lsd. 4.pont). 

 

A felmérést követően a hivatal honlapján külön kialakításra került egy felület az Idősügyi 

Tanács anyagainak, megtalálhatók ott többek között a Tanács alakulásának dokumentumai, 

munkaterve, az egyes ülések jegyzőkönyvei, feltüntettük a Tanács tagjait is. 

Továbbá az áprilisi ülés jegyzőkönyvét is már, s ezt követően minden jegyzőkönyvet 

megküldünk a tagoknak, hogy a tárgyalt témákról az információkat pontosabban tudják 

továbbadni az őket delegáló szervezeten keresztül. A többi felvetés megvalósításával az 

Idősügyi Tanács is ismertebbé válhat a város időslakossága körében, maga a szervezet is 

alakíthatja ezáltal működését; olyan felvetés nem fogalmazódott meg, amelyben a Képviselő-

testületnek döntenie kellene. 

Az Idősügyi Tanács aktivitásával, jobbító szándékával, működésének további alakításával 

stabil szervezetként képviselheti a szentgotthárdi idős lakosság érdekeit, ismertetheti meg az 

önkormányzati döntések indokait, juttathatja el az önkormányzathoz az idősek problémáit. 

 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város 

Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló Beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács 

tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.  

Határidő: a határozat közlésére:azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2011. május 18. 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt    Huszár Gábor 

   jegyző     polgármester 
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1.számú melléklet 

 

KÉRDŐÍV 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.májusi ülésén tárgyalja 

Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa és az Önkormányzat kapcsolatáról szóló előterjesztést. 

Tisztelettel kérem, hogy az alábbi kérdésekre adott válaszával járuljon hozzá az eddig végzett 

munka értékeléséhez, s várom javaslatait a további együttműködési lehetőségekre vonatkozóan. 

Kérem jutassa vissza a kitöltött kérdőívet dr. Csanaki Eszter aljegyző asszonyhoz 2011. április 8-ig.  

Segítő közreműködését előre is köszönöm! 

 

Szentgotthárd, 2011. március 23.   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

1./ Mennyiben tartja teljeskörűnek az Idősügyi Tanács feladatkörét? Ha nem, mivel bővítené? 

Teljes körűnek tartják. Egy felvetés volt: sok információ elhangzik az Idősügyi Tanács ülésén, arról 

nincs információ, hogy az elhangzott információk milyen széles körben kerülnek továbbadásra.  

 

2./ Megfelelőnek tartja-e az Idősügyi Tanács összetételét? Ha nem, milyen változtatást 

javasolna? 

Többség megfelelőnek tartja, viszont volt olyan javaslat, hogy a delegáló szervezetek körét 

bővítsük. További konkrét javaslat volt, hogy egészségügyi szakemberrel bővüljön a Tanács 

összetétele. 

 

3./ Elégedett-e az Idősügyi Tanács tisztségviselőinek munkájával? (elnök, alelnök, titkár) 

Mindenki elégedettségét fejezte ki. Mindig igyekezetet és segítőkészséget tapasztaltak. Fontos, 

hogy a tisztségviselők az ülésekről való távollétük esetén a megfelelő szintű helyettesítésekről 

gondoskodjanak. 

 

4./ Megítélése szerint az Idősügyi Tanácsba tagokat delegáló szervezetek mennyire 

reprezentálják Szentgotthárd Város idős lakosságát? 

 

Van olyan megítélés, hogy megfelelően. A reprezentálást azért tartják jónak, mert egyrészt az egyes 

civil szervezetek különböző társadalmi rétegekhez tartozó időseket képviselnek, másrészt pedig az 

intézmény az időskorú lakosság jelentős részével kapcsolatba kerül. Továbbá azért, mert 

mindenkinek jogában áll és lehetősége van önként csatlakozni valamelyik szervezethez, s így 

részese lenni a folyamatoknak. Nem kellene a tag összetételt változtatni, hanem az üléseken 

elhangzottakat más módon hozzáférhetővé tenni, pl. a Gotthárd Tv bevonásával.  

 

Van, aki szerint egyáltalán nem reprezentálják, van olyan réteg, melynek képviselete nem 

megoldott, a javaslat tevő szerint ezt a hiányt talán az egészségügyben dolgozó vagy dolgozott 

személy megoldhatná. 

 

Bővíteni kellene a tanács összetételét nyugdíjas klubon kívüli taggal is. 

 

 

5./  Megfelelőnek tartja-e az Idősügyi Tanács üléseinek gyakoriságát? Ha nem, mi a javaslata? 

Az ülések gyakoriságát megfelelőnek tartják a tagok. 

 

6./ Mennyire volt elégedett az ülések megszervezésével? Kéri-e, hogy ezen a téren 

változtassunk valamit? 
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Az ülések megszervezésével elégedett volt mindenki, mivel az ülések időpontjaira vonatkozó 

meghívók és anyagok időben kiküldésre kerültek, megfelelő idő állt rendelkezésre az anyagok 

áttekintésére. 

 

7./ Mennyire volt elégedett az ülések napirendjeinek előkészítettségével? 

A napirendek előkészítésével minden tag elégedett volt. 

 

8./ A rendelkezésre bocsátott anyagok, továbbá az üléseken elhangzott információk mennyire 

szolgálták az önkormányzati működés, feladatok, jövőbeni célok megismerését? 

Előremutatóak, gondolatébresztőek. 

 

Más Idősügyi Tanács tag szerint közepesen. 

 

A rendelkezésre bocsátott anyagok és az üléseken elhangzott információk egy mélyebb, egy 

részletekre kiterjedő áttekintést nyújtottak az önkormányzati feladatokról és tevékenységekről, 

valamint rávilágítottak az egyes döntések hátterére. 

 

Az információk elegendő segítséget nyújtottak a tárgyalt témakörökben. 

 

Jó, hogy előre kaptak anyagot, abból tudtak tájékozódni, fel tudtak készülni. 

 

9./ Milyen fórumokon és milyen formában, milyen rendszerességgel adta át az Idősügyi 

Tanács ülésein kapott információkat? 

Az Idősügyi Tanács ülését követő Képviselő-testületi ülésen a Tanács véleménye ismertetésre 

került. Ugyancsak a bizottsági üléseken, ha időszerű és téma szerint aktuális volt. 

 

Az üléseken kapott információkról a titkár egyrészt az általa képviselt intézmény ellátottait és 

munkatársait a klubgyűlések és a munkaértekezletek alkalmával folyamatosan tájékoztatta, másrészt 

Idősügyi Tanács tisztségviselőjeként az információ átadásra felhasználta az intézmény által 

szervezett rendezvényeket, felhívást készített a városi újság számára.  

 

Az egyesületek delegáltjai az egyesület vezetőségét, majd a soron következő összejöveteleken  

a tagsággal is ismertették az üléseken elhangzottakat, valamint a bizalmikat tájékoztatták az 

elhangzottakról. Van olyan delegált, kinek delegáló szervezete összejöveteleihez megfelelő helyet 

még nem találtak, így csak korlátozott számban tudnak hozzájuk csatlakozni. 

 

10./ Az Idősügyi Tanács ülésein az Ön által felvetett kérdések mennyiben voltak a saját 

felvetései, illetve mennyiben voltak az Ön által képviselt szervezet, annak tagjainak felvetései 

vagy a lakosság szélesebb körének felvetései? 

 

Egyrészt a lakosság szélesebb körének felvetései, nagyrészt a tagok saját felvetései, vagy az 

egyesület tagságának problémái, felvetései. 

 

11./ Milyen rendszerességgel vett részt a szentgotthárdi Képviselő-testület bizottságainak 

ülésén, mint az Idősügyi Tanács tagja? 

Természetesen a polgármester és a bizottság elnöke rendszeresen;  

 

A titkár az előző ciklusban bizottsági tagként rendszeresen részt vett az Egészségügyi-szociális 

bizottság munkájában.  

Jelenleg célirányosan az intézményi működéssel összefüggő és az idősek célcsoportját érintő 

előterjesztések kapcsán.  
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Van olyan tag, aki nem tud részt venni körülményeire tekintettel. Van olyan tag, aki az előző ciklus 

alatt két alkalommal, mivel zárt ülésen tárgyalták az általa fontosnak ítélt témát, ezért nem jött 

többször, viszont a jövőben tervezi a részvételt. 

 

12./ Összességében hogyan értékeli az Idősügyi Tanács és az Önkormányzat kapcsolatát? 

 

Minden tag jónak, fontosnak és hasznosnak értékeli, az ülésekre jellemző az őszinte nyílt és 

értelmes párbeszéd.  

 

13./ Milyen javaslatai vannak a jövőre vonatkozóan az Idősügyi Tanács és az Önkormányzat 

kapcsolatát illetően? 

 

Az egyik tag véleménye szerint nem csak információ cserét kellene folytatni, hanem bizonyos 

feladatokat az idősek szervezetei, delegáltjai elláthatnának, átadhatók lenne részükre. 

 

Az Idősügyi Tanács munkatervét, határozatait a város honlapján hozzáférhetővé kellene tenni 

 

 

 

Köszönöm megtisztelő válaszát! 
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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával új lakáskoncepciót fogadott el, 

amely megvalósulásáról évente kell beszámolni (a többször módosított lakáskoncepció az 1. sz. 

mellékletben található). 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati bérlakásokra 

vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd 

pedig azok teljesüléséről számolunk be. 

 

A koncepció teljesüléséről: 

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. 

A műszaki iroda 2011. év január végén kezdeményezte a lakásigénylések felülvizsgálatát, aminek 

következtében 17 lakásigénylő nem kérte a lakásigénylésének megújítását, így ők a listáról törlésre 

kerültek, amiről tértivevényes levélben értesítettük is őket. 

Jelenleg szociális alapon 32 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 6 db. lakásigénylést 

nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.   

Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 2 db., munkakörhöz kapcsolódóan pedig 4 db. 

lakásigénylést tartunk nyilván. 

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy lehetőleg a 

régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 

(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák 

számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével).  

 

A 9/2010. (II.25.) ÖKT rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és piaci 

alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – 

ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 

felmérésre került. Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat, mint ingatlankezelő által a kitöltendő 

űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, 

amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett a Műszaki iroda részére visszajuttatniuk.  

A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette ezirányú kötelezettségét. Azon bérlők, 

akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, nekik ismételten kiküldésre került a 

felhívás, amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, 2011. április 1-től visszamenőleg - 

a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke 100%-kal megemelkedik. 

 

Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az 

igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell a Hivatalunk 

felé. 
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A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását –a Műszaki iroda 

tájékoztatása alapján – az Önkormányzati Közszolg. Vállalat, mint ingatlankezelő közli a bérlőkkel.  

- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet – 

elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekvő 

bérlakásigények miatt. Ezzel a kérdéssel tehát alaposabban foglalkoznunk kell.  

 

2.) A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja, 

korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.  

A 2010-es évben 3 megállapodás született, melyben nyílászáró csere, ill. cserépkályha átrakás 

szerepelt. 

 

3.)A lakáskoncepcióban megfogalmazottakkal ellentétben idén sem valósult meg a megfelelő  

anyagi fedezet biztosítása a bérlakás felújításokra: 

A költségvetésben Önkormányzati bérlemények felújítására 5.000.000.-Ft-ot határozott meg a 

Képviselő-testület, ami nemcsak a lakásokra vonatkozik, hanem az összes bérleményre (garázs 

üzlet, stb…) 

Az a 5.000.000.-Ft felújítási alap a 243 db. önkormányzati lakáshoz viszonyítva éves szinten kb. 

bruttó 20.576.-Ft/lakás – akkor, amikor az évek óta elmaradó felújítások következtében a 

lakásállomány állapota folyamatosan romlik. A többi bérlemény bevonásával ez az összeg tovább 

osztódik… 

A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán Önkormányzati 

tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., és a József A. u. 1.. 

Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók 

ablakok cseréje, tetőfedés vakolatjavítás, burkolatok, parketta cseréje stb), Mindez az általuk 

elvégzett kalkuláció szerint a Széll K. tér 15. (3 épületrészből tevődik össze) ingatlan tekintetében  

27 millió, a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u. 18.  21 millió, a József A. u. 1.  17 millió 

forintba kerülne.   

Természetesen ezeken az ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb felújításra szoruló 

lakóházaink, pl. Alkotmány u. 57., Ady E. u. 6., József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K. tér 19 

A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra korábban vételi, csere igények 

jelentkeztek, így ennek az ingatlannak a sorsa a jövőben megoldódhat, vagyis létezhet megoldás. 

Jelenleg az érintett tömbterületre vonatkozóan a szabályozási terv elkészült és értékbecslővel fel is 

értékeltettük a csereigénnyel érintett József u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a közelében lévő 1325 

hrsz-ú ingatlanokat, melyek együttes forgalmi értéke: 16.241.000.-Ft. A vételi/csere ajánlatot 

benyújtó vállalkozások képviselőivel történő egyeztetések megkezdődtek, ill. folyamatban vannak. 

A területre vonatkozó szabályozási terv elkészült a Vállalkozóval/vállalkozókkal történt ismételt 

egyeztetést követően érdemi lépéseket megelőzően előterjesztés készül T. Testület részére, hogy a 

cseréhez/eladáshoz szükséges konkrét feltételek meghatározásra, ill. elfogadásra kerüljenek. 

Megjegyezném: A szabályozási terv költségeit is a vételárban érvényesíteni kell a Test. határozat 

szerint, melynek költsége: 540.000.-Ft.   

Sarkalatos pont a József A. u. 33. sz. alatti lakók elhelyezése. A József A. u. 33. sz. alatti 

lakóházban 4 lakás található, melyben nyugdíjasok és  szociális járadékon élő bérlők laknak, akik  

kevés jövedelemmel rendelkeznek, így a jelenlegi komfort nélküli lakásból egy komfortos lakásba 

történő kiköltöztetés esetén nem biztos, hogy az összes bérlő a magasabb lakbért meg tudná fizetni.  

Itt egy minőségi csere közbeiktatásával megoldható lenne ezen bérlők elhelyezése, de ehhez 

szükséges az, hogy a megüresedő lakásokat elsődlegesen meg kell próbálni ezen lakások kiürítése 

érdekében „feláldozni” akár több minőségi csere közbeiktatásával. 

Természetesen ez azt jelenti, hogy a szociális bérlakást igénylők az amúgy is gyér üresedés mellett 

később juthatnak lakásokhoz. Azonban az ingatlanokért cserébe akár új bérlakások kerülhetnek az 

önkormányzat tulajdonába.   
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Az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottságnak megüresedett és kiutalható lakás esetén a 77/2008. 

sz. testületi-határozatban foglaltak szerint lehetőségekhez mérten gondoskodni kell a József A. u. 

33. sz. alatt lakók elhelyezéséről, viszont ez mielőbb sürgetővé válik az ingatlan nagyon rossz 

állapotára tekintettel.   

 

A lakások felújításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége –ha már az éves 

költségvetésben a Testület továbbra sem tud erre a célra megfelelő összeget biztosítani – a lakások 

értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap létrehozása. További 

lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési 

vállalkozó, befektető bevonásával.  

 

A Képviselő-testület 2011. évi költségvetésben 10.440.000.-Ft összegben tervezett lakások 

értékesítését, eddig  8.341.000-.Ft bevételünk keletkezett 2 db. lakás értékesítéséből..  

 

- A vagyongazdálkodási irányelvek felülvizsgálatában korábban foglalkoztunk a lakások 

értékesítésével, valamint az értékesítésből befolyt összegek felhasználhatóságával. Bizonyos 

lakások esetében csak meghatározott célokra lehetne fordítani a befolyt összeget, amit a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. Törvény (Továbbiakban LTV.) 62. §-nak  rendelkezése ír elő az állami tulajdonból 

önkormányzati tulajdonba került lakások esetében.. 

Az előbbiekben említett rendelkezés a lakások elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) 

rendelet átdolgozásakor, 2008. decemberében beépítésre került. 

 

Az 1993. évi LXXVIII. Törvény kimondja, hogy lakásértékesítés esetén az abból befolyt összeget 

elkülönített számlán kell kezelni és csak meghatározott célokra lehet felhasználni, amelyek az 

alábbiak: 

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,  

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,  

c) város rehabilitációra,  

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,  

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,  

f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,  

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész 

finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is,  

h) a 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, továbbá  

i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 1. napja 

előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság kiutaló határozata alapján 

létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel. A felhasználás 

részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni.”  

 

4.)A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének 

előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az 

igénylés benyújtásakor.  

 

5.) Az együttműködés a Műszaki iroda és a Hatósági és Okmányiroda között folyamatos. 

 

6.) Nincs különösebb hozzáfűznivaló 

   

7.) Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre. 
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8.) A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT és a lakások bérletéről szóló 12/2001 

(III. 29.) ÖKT rendelet 2011. márciusi testületi ülésen módosításra került, melyben a Testület 

rögzítette az üzemeltetési költségre vonatkozó szabályokat, ill. annak bevezetésének az 

ütemezését. 

 

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 

alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások 

esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Azonban itt sem szabad 

megfeledkezni a szociális bérlakást igénylők magas arányáról… 

 

Javasoljuk a Koncepció 9. pontját módosítani, mivel az 2010. évre vonatkozó hivatkozást tartalmaz.  

Törlendő: „9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást a 2010. évben értékesítésre kell 

kijelölni. Ennek sikertelensége esetén a lakást elsősorban piaci alapon kell bérbeadásra 

meghirdetni, amennyiben nincs az adott lakásra jelentkező, úgy azt minőségi lakáscsereként 

kell felhasználni 

 

 

Módosított helyette: 9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten 

elsősorban piaci alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) 

lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott 

évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel eléréséig 

ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

 

II. 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.  

A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998. (III.26.) ÖKT. rendeletet, amely alapján végső soron –a rendszer felfutását követően - 

évente 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 3.000.000.-Ft-ot kell 

elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő. 

(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése céljából 

ezen összeg növelhető.) 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 

bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5 igénylő.) 

A lakáskoncepcióban megfogalmazottak szerint módosításra került a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998. (III.26.) ÖKT. rendelet, ezért a II. fejezet 2.) pontjának ezen rendelkezése törölhető. 

 

III. 

 

1.) Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése. A volt Farkasfai 

iskola lakásokká történő átalakítási tervei készen állnak, továbbá a Vas Megyei Önkormányzat  

ajánlotta fel térítésmentesen átadásra a Sztg. Baross G. u. 8. sz. alatti lakóházat (melyben 5 lakás 

található), amennyiben az Önkormányzat vállalja annak felújítását és 2 lakás felett kizárólagos 

kiutalási jog biztosítását, valamint a többi lakásban is lehetőleg egészségügyi dolgozók 

elhelyezését. Viszont ezen épületek felújítása előzetes vállalkozói tájékoztatás alapján jelentős 20 -

30 milliós összegeket emésztene fel, mely összeg jelenleg nem áll rendelkezésre. 

A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani. 

Továbbra is elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása.  
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A József A. út 33. sz. alatti rossz állapotú lakóházas ingatlan és a szomszédságában található garázs 

és udvar megnevezésű Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatban felmerült 

annak lehetősége, hogy az ingatlanok értékének ellentételezéseként a volt Farkasfai Iskola 

épületében 3 db. szociális bérlakás kerülne kialakításra.  

 

IV. 

 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkoztunk az 

elmúlt időszakban.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4 éves Társadalmi, Gazdasági  

Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat.. 

A telekalakításnál szóba jöhető területek: 

- A Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán azonban ez csupán 

önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek magántulajdonban van. 

A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési 

engedéllyel rendelkezünk.  

 

- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van. A 

területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a 

beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva kell a 

közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre nem 

biztosított. 

- Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan is található, szabályozási terv 

elkészítése szükséges. Jelenleg közmű és úttervekkel rendelkezünk, melyeket aktualizálni 

szükséges. 

 

- A volt téglagyári terület. Lakóövezetként van kijelölve, a beépítéshez szabályozási terv 

készítendő. 4-5 hektáros terület, nagyszámú lakás építésére alkalmas. Hátránya, hogy 

magántulajdonban van. 

 

- A József Attila utca 1325, 1326 és 1327 hrsz-ú területek. Rehabilitálandó terület, önkormányzati 

és magántulajdonú területegységen kb 30 lakás megépítésére lenne lehetőség. 

 

- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által behatárolt 

területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. Szabályozási tervet 

készíteni kell. 

 

Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően 

önkormányzati bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

V.  

Lakásfelújítási programterv 

 

A Lakásfelújítási programtervet a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek – akár 

lakáseladásokból is -  a megfelelő anyagi forrást biztosítania kellene. 

Jelenleg anyagi forrás hiányában a felújítást nem tudunk megvalósítani, holott ismételten 

hangsúlyozzuk, ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását 

fogja eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).  
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Továbbá a felújítási programtervben nem szereplő Rábafüzesi, Alkotmány u .57. szám alatti 

lakóház is nagyon rossz állapotban van ( két lakás található itt). Valamint a Sztg.,  Május 1. u. 2. 

alatti társasház sorsa is végiggondolandó.   

 

Természetesen a T. Testülettől is várhatók konkrét javaslatok felújítandó társasházakra is, illetve a 

felújítás mértékére is. 

 

VI. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása. 

Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá 

alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . Ez azért probléma, mert 

ezekre a házakra nem lehet Társasház biztosítást kötni, valamint lakások értékesítése se lehetséges 

addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye, hogy ahol ez lehetséges és 

szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani.  

A Földhivatali bejegyzéshez szükséges: 

- tervező által készített felmérési rajz 

- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat  

- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.  

 

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben található módosításokkal kiegészíti.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Műszaki Iroda 

 

Szentgotthárd, 2011. május 12. 

Huszár Gábor  

polgármester 

Ellenjegyzem: 
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1.sz. melléklet: 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJA 

(Elfogadva 2005. október, módosította a 259/2007. sz.,  237/2008. sz. 155/2009. és a 158/2010. sz. 

Testületi határozat) 

 

I. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az önkormányzati 

tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látja az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályozás 

átalakítását. 

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára utalhatók 

ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek megfelelően a szociális lakás a 

szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások 

bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – 

és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak azt tartjuk, ha 

a  jövedelmi határokat a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,1–szeresében határozzuk meg.  A 

jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ 

egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a 

jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség). 

 

 

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek: 

Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük alapján a 

szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális alapon kiutalt 

bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a bérlő a bérlakásból kiköltözik  

vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a továbbiakban. 

Ezt azok számára tartanánk fenn, akik szociális bérlők voltak, időközben a jövedelmi helyzetük 

megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb emelésével lehetne a 

problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem szociális bérlakásban élők valamennyien potenciális 

minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb 

komfortfokozatú (minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.  

 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális bérlakásigények kielégítésén  kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért való 

bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 1994. január 01. 

után épült lakások esetében  van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli. 

 

 

2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig elsősorban a 

bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó vállalja a 

lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében az értelmező rendelkezések közötti 17. 

pontban meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos 

fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás  

fejében a költségeket „lelakhatja”.  További feltétel:  a felújításhoz előzetes hozzájárulás kérése az 

önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-ellenőrzés lehetővé 

tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a befejezést  követően a „lelakásról” külön 

megállapodás kötése. 

3.) Forrást kellene képezni az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásából befolyó 

bérleti díj egy részéből is. Elképzelhető egy olyan rendszer kidolgozása, mely szerint az olyan 
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társasházak esetében, melyekben önkormányzati tulajdonú bérlemény van a bérlemény egy éves 

teljes bérleti díját az adott társasház felújítására (különösen a homlokzati felújításra, tetőjavításra, 

szigetelésre, stb.) lehetne fordítani. Erre lehetne éves ütemtervet készíteni és elfogadni. Ennek 

rendszerét külön ki kell dolgozni. 

 

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet  vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a lakásigénylő/bérlő havi  

rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség magasabb a kimutatott jövedelemnél, 

úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet.  

 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Okmányirodája és a 

lakásügyeket intéző Műszaki Iroda folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra 

jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor 

az igénylő szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális 

helyzetet a lakás kiutalása előtt.  

 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az átmenetre 

(a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) hosszabb átállási  időt  

kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas. 

 

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások értékesítése 

esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes piaci forgalmi értékénél 

kevesebb összeg nem lehet. 

  

8.) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek ki kell 

fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a bérleti szerződésben 

is szerepeltetni kell. 

Az ÖKV a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások karbantartására és felújítására a 

jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves 

lakásfelújítási és karbantartási tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre 

tekintettel végzendő karbantartások, felújítások” címén. 

 

9.)   Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást a 2010. évben értékesítésre kell kijelölni. Ennek 

sikertelensége esetén a lakást elsősorban piaci alapon kell bérbeadásra meghirdetni, amennyiben 

nincs az adott lakásra jelentkező, úgy azt minőségi lakáscsereként kell felhasználni 

 

 

II. 

1.) Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. 

 

a.) Megemelt támogatásra jogosultságot célszerű biztosítani annak, aki önkormányzati bérlakást 

ad le a lakástulajdonába való beköltözésekor. 

 

b.) Tovább kell szigorítani a támogatásra jogosultság igazolását – ld. I/3.) 

 

2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott ingatlan sorsát 

az eddiginél alaposabban kell figyelemmel kísérni. 

 

III. 

1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás   bevonásával kell megvalósítani.  

 

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  
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Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások elkészülte után 

az önkormányzati bérlakásban élők közül a minőségi lakáscserét igénylők részére, másodsorban az 

önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális alapon már nem jogosultak bérlakásra, 

harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére célszerű a lakásokat  kiutalni. 

 

3.) Az Ifjúsági koncepcióban tett javaslattal is összhangban a 35 éves életkorig terjedően egy külön 

lakáshoz juttatási rendszert kell kidolgozni. Itt számításba jöhet a korosztályba tartozó fiatal házasok 

szociális bérlakához juttatása a meglévő lakásállomány egyes – komfortos és összkomfortos - 

lakásainak felhasználásával, vagy külön felépítendő Fiatal Házasok Otthonának kialakításával. Egy 

olyan rendszert kell létrehozni, melyben a rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel 

önkormányzati bérlakást, hogy vállalják:  meghatározott időn- célszerűen öt éven – belül saját lakást 

vásárolnak vagy építenek és az önkormányzati lakásból kiköltöznek. Ennek érdekében az 

előtakarékoskodást igazoltan el kell kezdeni és folyamatosan folytatni kell – ennek tényét folyamatosan 

kell igazolni. Amennyiben a meghatározott idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér 

a szentgotthárdi piaci lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről, valamint a lakbérek megállapításáról 

szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges.  

 

4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO) 

 

- Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok és fiatalok 

kerülhetnek be, akik saját lakáshoz kívánnak jutni adásvétellel vagy építkezéssel és 

előtakarékoskodást vállalnak: bankkal erről szerződést kötnek és legfeljebb öt éven át havonta be is 

fizetik az előtakarékossági szerződésben vállalt összeget, ennek folyamatos ellenőrzését az 

önkormányzat számára lehetővé is teszik. Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. 

építik fel. Az FHO-ban legfeljebb 5 évig lehet lenni. Erre az időpontra meg kell szerezni a saját 

ingatlant (venni kell vagy építeni és ki kell költözni vagy ha erre nem kerül sor, akkor az 5. év 

végétől  a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér. 

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a piaci lakbér ¼-e – 

számoljunk az egyszerűség kedvéért 10e Ft/hó összeggel - és így az életüket önállóan kezdhetik 

meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell piaci bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a 

fiatalok tudnak félretenni. Nem feltétele az FHO-ba kerülésnek  a szociális rászorultság. Előny, ha 

gyermek(ek) van(nak). Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba.  

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és ami 

megfelelő garanciát hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak költözni a lakásból; az a lakás, 

ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani. 

- A  kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek. 

- Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória támogatására. Egy FHO-

lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e Ft, 5 FHO lakás bérleti díja egy év alatt 600 

e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor ez öt év alatt 3 millió Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás 

az Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe 

tartozók segítésére. 

 

II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása 

 

- Aki nem kap FHO- lakást az önkormányzattól, de saját lakás vétele vagy építése érdekében 

előtakarékoskodik, erről szerződést köt bankkal és az önkormányzattal és meghatározott időn 

keresztül – célszerűen legalább 5 éven át - folyamatosan takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-

lakások egy évi bérleti díját – továbbra is a példa számainál maradva -  600e Ft-ot elkülönít és a 

fiatal által összetakarékoskodott összeghez hozzárakja – célszerűen  akkor, amikor a megvenni 

szándékozott lakás már megvan vagy az építkezés már befejeződött.  Maga a támogatás kifizetése 

mint az első lakáshoz jutók támogatása viselkedik.  
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- Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, akár kamatoztatni 

lehet) így a forrását saját maga kitermeli a rendszer. Mindig csak maximum annyian férnek bele 

ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van. 

- Az ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első lakáshoz 

jutók támogatásához hasonlóan viselkedik abban az értelemben, hogy csak a rendeletben 

meghatározott lakásmértékig támogatható. Hosszabb folyamatos együttműködést vár el a város és a 

fiatal között; az előzetes takarékoskodást támogatja; ha a fiatal életkörülményei megváltoznak, nem 

tud lakást szerezni vagy elköltözik, az önkormányzatnál megmarad a beígért pénz; az első lakáshoz 

jutók szokásos támogatásának a dupláját jelenti 

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és ami 

megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is lehessen kezdeni egy önálló 

szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, ahogyan az FHO-ból befolyó bérleti díjat 

külön tartjuk és felhasználjuk 

 

 

IV. 

1.) Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek azok, akik az építkezést követően önkormányzati 

bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata építési telket csak családi házzal való beépítési kötelezettséggel 

értékesít, a beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési tilalom kikötésével (4 évre) és a 

visszavásárlási jog feltüntetésével. További feltétel, hogy nemcsak a felépítés, hanem a lakásba való 

tényleges bejelentkezést és bentlakást is vállalniuk kell az önkormányzati építési telekhez jutóknak.” 

 

V.  

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAMTERVE 

 

A lakásfelújítási programterv elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a lakások 100 

%-ban önkormányzati tulajdonban vannak, másodsorban azon társasházak felújítása, melyekben a 

bérlakások többségének Szentgotthárd Város Önkormányzat a tulajdonosa.   

Ezen programtervbe a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén az alábbi felújítási feladatok 

elvégzése tartozik: 

talajvíz elleni szigetelés, tető/tetőfedés cseréje, homlokzat vakolása - vakolatomlás megelőzése, épület 

hőszigetelése, épület színezése, a társasházban lévő lakásokban a nyílászárók -ablakok és bejárati ajtók - 

cseréje. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  az ingatlanok felújítására a következő sorrendet határozza meg:   

 

1. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (7 lakásból és 1 üzletből álló társasház) 

2. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

3. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

4. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az üzlet nem 

miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad,  a tulajdonos a rá eső részt vállalhatná) 

5. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

6. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

7. Szentgotthárd, Ady E. u. 6. (8 lakásos társasház) 
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Ezen ingatlanok felújítása a bennük lévő lakások belső felújítását (belső ajtók-, burkolatok-, villamos 

hálózat cseréjét, stb.) nem tartalmazza.  

 

A felújítási programtervtől a fenti, illetve még egyéb Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanokban 

esetlegesen bekövetkező súlyos káresemény, élet-, és balesetveszély elkerülése végett el lehet térni. 

 

 

VI. 

 

1.) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező jelenleg nem társasházként bejegyzett lakóházakat 

fokozatosan Társasházzá kell alakítani 
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2. sz. melléklet: 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA 

(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás szövbegét 

kékkel jelöltük) 

 

1. A lakáskoncepció I. fejezet 9.) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

I. 

 

Törlendő:  

„9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást l kijelölni. Ennek sikertelensége esetén a lakást 

elsősorban piaci alapon kell bérbeadásra meghirdetni, amennyiben nincs az adott lakásra jelentkező, úgy 

azt minőségi lakáscsereként kell felhasználni 

 

Módosított:  

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci alapon kell 

bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások esetén is mérlegelendő a 

piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés 

szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 
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J E L E N T É S 
 

a Képviselő-testület 2011. június 1-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

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

 

A 87/2005.sz. határozat 4. pontja szerint: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium intézményét, hogy minden tanév végén az adott évben folyt felnőttképzésről szíveskedjen 

tájékoztatást adni(szöveges, statisztikai). 

 

Az intézmény az alábbi tájékoztatást adja: 

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 

2010/2011-es tanév 

I. Szöveges beszámoló 

Hasonlóan az elmúlt évhez a tanfolyamok alakulásánál még mindig érződik a nehéz gazdasági helyzet. 

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

cégek, vállalatok lehetősége is korlátozott.  

Az Opel gyár fejlesztése kapcsán 2010. november hónaptól közös Opel - és iskola munkacsoport 

működése kezdődött meg, melynek részét képezi a felnőttképzés is. A felnőttképzési team összeállította az 

igényeiknek megfelelő képzési kínálatát, melyből a gyár a számára megfelelő csomagokat állíthat össze 

gépészeti, pneumatikai, hidraulikai, elektronikai, informatikai témakörökben.  

Ugyanakkor a felmerülő és a várható igények alapján két új képzési programot is kidolgoztunk. Az 

OKJ-s Gyártósori munkás rész-szakképesítés képzési programunkat, melynek indítására a Munkaügyi 

Központ képzési ajánlattételi felhívásában pályáztunk. (Várható eredmény május 20-a után) 

A másik képzési program a szintén OKJ-s végzettséget adó Villanyszerelő szakképesítés képzési 

programja. Az előző képzéshez hasonlóan a Munkaügyi Központ pályázati felhívásán a képzés 

megvalósítására benyújtottuk pályázatunkat (Várható eredmény szintén május 20-a után). Erre a képzésre 

felkérésre is sor került a gyár részéről, augusztus végétől indítjuk a tanfolyamot. 

A Villanyszerelő képzés beindításához viszont az iskolának jelentősebb anyagi beruházásra is szüksége van 

a gyakorlati bázis létrehozására. Ennek összege kb 5.-6 millió forint. A műhely kialakításának, valamint az 

eszközrendszer beszerzésének megvalósítása anyagi lehetőségek függvénye.  

A tavasz folyamán felmerült a városba települt olasz szövő cég munkaerő-igénye is. Az iskolával történt 

egyeztetés kapcsán folyamatban van az OKJ-s Szövő szakképesítés képzési programjának kidolgozása, 

kiegészítve alap olasz nyelvképzéssel. Az üzem a képzést a Munkaügyi Központ támogatásával szeretné 
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megvalósítani. Felvettük a kapcsolatot a Regionális Munkaügyi Központ képzési csoportvezetőjével a 

megvalósítási lehetőségek feltárására. A tanfolyam tervezett indítási időpontja augusztus hónap. 

Az év nagy feladata lesz még az októberben lejáró intézményi akkreditáció megújítása. Mivel az elbírálás 

hosszabb időt vesz igénybe (minimum 60 nap) az ezzel kapcsolatos dokumentációk összeállítása már 

megkezdődött, hogy legkésőbb augusztus hónapban benyújthassuk. (Az eljárási díj, ami az iskolát terheli 

100.000 Ft) 

II. Összesítő táblázat a tanév tanfolyamairól 

Ebben a tanévben, május végéig  45 fő felnőtt képzése fejeződött be, illetve folyik: 

Képzés megnevezése létszám (fő) 

CNC forgácsoló  

 (Munkaügyi Központ támogatásával)  

 Lezárult: 2010. december 17. 

13 fő 

Pneumatika, elektropneumatika 

(BPW Hungária Kft. dolgozóinak)  

Lezárult: 2010.december 09. 

10 fő 

CNC forgácsoló  

 (Munkaügyi Központ támogatásával)  

 Folyamatban lévő  

Vizsga időpontja: 2011. október 

11 fő 

Kereskedő boltvezető  

(Vasi TISZK támogatásával – önerő csak a vizsgadíj) 

Folyamatban lévő  

Vizsga időpontja: 2011. július 

11 fő 

Összesen 45 fő 
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III. Az intézmény képzési kínálata 

Megnevezés 

Vendéglátó eladó 

Étkezdés 

Szakács 

Szállodai szobaasszony 

Kereskedő boltvezető 

Textiltermék- összeállító 

Szövő 

CNC forgácsoló 

Gyártósori munkás 

Villanyszerelő 

ECDL Start és Full 

ECDL Webkezdő 

ECDL Képszerkesztő 

Idegen nyelvi képzések: angol, német, szlovén 
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128/2010. számú képviselő-testületi határozat: 

 

Az Egészségügyi Koncepció éves felülvizsgálata 

 

Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját a 128/2010. számú határozattal fogadta el a Képviselő-

testület. Az Egészségügyi koncepció az 2000-2009-es évekre vonatkozó helyzetelemzés, valamint az 

egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján meghatározott célkitűzéseket, fejlesztési 

elképzeléseket rögzítette. Koncepcionális javaslatokat fogalmazott meg az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséhez. 

Az egészségügyi koncepció összegzése és következtetései az alábbiakat rögzítették: 

„Szentgotthárd Város egészségügyi ellátó rendszere 80-as évektől fokozatosan kiépült. Megfelelő 

infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap és szakellátás. Az elmúlt években ennek a 

rendszernek a fenntartása folyamatos terhet jelent az Önkormányzat számára, ugyanakkor a város 

lakóinak érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és fenntartása.  

A fejlesztési célkitűzések megvalósítása során tehát kettős feladatot kell megoldanunk: 

 Egyrészt a szakmai színvonal megőrzése, és a változó igényekhez való alakítása; 

 Másrészt a fenntartható működtetés biztosítása. 

1. Ezért szükséges az épületek épületgépészeti és építészeti korszerűsítése (lehetőség szerint 

megújuló energia alkalmazásával), amely az épület működési költségeit csökkenti. Ennek 

megvalósításához pályázati forrás keresése szükséges.  

2. Fontos, hogy a járóbeteg-szakellátás finanszírozása, fenntartása nemcsak a szentgotthárdi 

önkormányzat feladata kell, hogy legyen, hanem valamennyi szentgotthárdi kistérség 

település feladata, mivel a szakrendelő ellátási területe: a Szentgotthárdi Kistérség.  

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

működtetés lehetséges.  

A Város teljes egészségügyi intézményhálózatára vonatkozóan nélkülözhetetlen a hatékony humánerőforrás 

gazdálkodás a szolgáltatások biztosítása érdekében.„ 

 

A Képviselő–testület a koncepció tárgyalását követően az alábbi feladattervet határozta meg - az feladattok 

közül az elmúlt egy évben az alábbi intézkedések történtek: 

 

1. „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szentgotthárd város egészségügyi 

koncepcióját elfogadja.” 

 

2. „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koncepcióban megfogalmazott 

felújításokkal egyetért. A felújításokkal kapcsolatban műszaki és pénzügyi intézkedési terv 

kidolgozását kéri. A terv kiemelten foglalkozzon az energia hatékonyság javítása és a megújuló 

energia használat kérdésével. Az intézkedési terv része a megvalósításhoz szükséges pályázati 

lehetőségeket feltáró forrástérkép is.”  

 

Az egészségügyi intézmények felújítása közül a háziorvosi rendelő felújítása folyamatban van.  
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A koncepcióban megfogalmazott műszaki és pénzügyi intézkedési terv kidolgozása nem történt meg, 

így a forrástérkép sem készült el. A megújuló energiák használata továbbra sem jelenik meg az 

intézmények működésében. 

 

3. „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen 

tárgyalásokat a települési polgármesterekkel, hogy a Szakrendelő működési költségeihez - lakosság 

arányában - járuljanak hozzá, mivel a Szakrendelő ellátási területe a Szentgotthárdi Kistérség.”   

Ugyan kistérségi ülésen esett szó róla, hivatalos formában nem történtek tárgyalások a térségi 

települések polgármestereivel a Szakrendelő működési költségeihez való hozzájárulásról.   

 

4. „A Képviselő-testület felkéri Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonyt, illetve a 

Polgármesteri Hivatalt egy szakmai és pénzügyi koncepció kidolgozására, melyben bemutatásra 

kerülne az esetleges újabb szolgáltatások bevezetésének személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei, 

valamint a meglévő szolgáltatások piaci alapon történő finanszírozhatóságának lehetősége.”  

 

Az egynapos sebészeti ellátás bevezetésére vonatkozóan az alábbi szakmai és pénzügyi összegzés 

készült: 

 

A koncepcióban megfogalmazott egynapos sebészet (ez a szakmai megjelölés nem csak a sebészeti, 

hanem az urológiai, fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati, szemészeti beavatkozások elvégzését is jelenti) 

kialakításának megvalósítása jelentős anyagi beruházással jár- bár valóban kiemelkedően jó az OEP 

finanszírozás a bevételi oldalon. 

A műtő engedélyeztetéséhez szükséges minimum feltételek, fektető-megfigyelő kialakítása (utóbbi az 

adottságok miatt csak a tetőtérben képzelhető el) több tízmilliós befektetést igényelnek- még akkor is, 

ha az egyes szakmák speciális műszerigényeit nem vesszük figyelembe. 

A teljesség igénye nélkül a minimumfeltételekben előírt bútorzat- és eszközlistából kiemelném: 

Kerekes ágy  szivacsbetéttel:  84 500 – 3 db        253 500 Ft 

Betegszállító kocsi       1 db        138 800 Ft 

Műtőlámpa                                        1  db      2 394 000 Ft      

Betegfigyelőmonitor  500 000   3 db      1 500 000 Ft 

Infúziós pumpa                      400 000   3 db      1 200 000 Ft 

Altatógép  lélegeztetővel monitorral                 3 960 000 Ft 

Mobil röntgen                                                                6 300 000 Ft 

 

Az alap és járóbeteg ellátás fejlesztésére 2011. szeptemberében kerül sor pályázat kiírására, az Új 

Széchenyi Terv NYDOP programja keretében. 

 

5. „Szentgotthárd Város Önkormányzata továbbra is fontosnak tartja a lakossági tudatformáló, 

preventív programok, felvilágosító előadások szervezését, szűrővizsgálatok lebonyolítását az 

intézmények, civilek, lakosság bevonásával. Fokozott figyelmet kell fordítani a megelőzésre, ennek a 

feltételrendszerét ki kell dolgozni.”  

 

Az önkormányzat és a Városi Gondozási Központ, valamint szlovén partnereink konzorciumával 

együtt a Szlovén-Magyar Határmenti Együttműködési program keretében az egészséges életmód és a 
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lelki egészség projekt megvalósítása folyamatban van.  A projektben gyermekpszichológus kezdhette 

meg tevékenységét a városban, csoportos és egyéni tanácsadások, tréningek valósulnak meg az 

elkövetkező esztendőben. Több fórum és nemzetközi konferencia is megszervezésre kerül a lelki 

egészséget felölelő témakörökben. 

 

Az Iskolai védőnő tevékenysége kapcsán novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedő 

szervezésére került sor, ami rajzversenyből és játékos feladatokból áll, ,, Egészséges életmód” címmel. 

Az iskolai programban minden évben szerepel ennek a vetélkedőnek a lebonyolítása, ami az eddigi 

tapasztalatok alapján a gyermekek körében mindig sikeres volt.  Diáknapon rendszeresen szerveznek 

elsősegélynyújtó versenyfeladatokat. A területi védőnők a jogszabályok szerinti kötelező 

szűrővizsgálatokat elvégzik. 2010. májusában a védőnői szolgálat által megszervezett születés hete 

alkalmából minden résztvevő számára testsúly-testtömeg index, vérnyomás, vércukor, koleszterin 

szűrést végeztek a belgyógyászati szakrendelés dolgozói. 

 

A bölcsődei és óvodai nevelés-gondozás alapfeladata a gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése, a testi-lelki komfortérzet biztosítása.  

 

A SZOI egységeiben a következő területeken valósítjuk meg az Egészségügyi Koncepcióban foglalt 

célkitűzéseket, feladatokat: 

 Drogprevenciós tevékenységek támogatása: Intézményünk már több esztendeje rendszeres 

nyertese a korábbi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, drogprevenciós 

tevékenységekre fordítható pályázatnak. Az elnyert összegből tanári továbbképzéseket, a tanulók 

számára felvilágosító foglalkozásokat szervezünk, ilyen témájú szakirodalmat szerzünk be.  

 DADA program: A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a 10-14 éves 

korosztály számára a rendőrség munkatársaival közösen felvilágosító foglalkozásokat 

szervezünk a kábítószer- és alkoholfogyasztás veszélyeiről. 

 Szűrővizsgálatok: Az iskolaegészségügyi szolgálat munkatársai (a védőnők és az iskolaorvos) 

éves terv alapján végzik rendszeresen a tanulók szűrővizsgálatait a tanév elején. Az aktuális 

veszélyekkel, járványokkal (pl. H1N1, fertőző agyhártyagyulladás) kapcsolatosan is elvégzik a 

szükséges intézkedéseket (felvilágosítás, védőoltások 

 Külső rendezvények: Intézményünk tanulói rendszeres résztvevői a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, a Városi Vöröskereszt és a Harmónia Egészségvédő Kör által szervezett, 

egészségmegőrzés témájú vetélkedőknek, előadásoknak. 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban egészségnevelési előadásokat rendszeresen történnek az 

osztályfőnöki órák keretében. Drog prevenciós célzott előadások folynak a 9. évfolyamon évi 5 óra 

keretében, felkészített előadókkal, ez egy korábbi pályázat folytatása. A dohányzás-megelőzési 

kiállítás április 20.-án szerdán került bemutatásra középiskola tanulói részére, melyet Vas Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve mutatott be. Tanulók fele dohányzik, vagy 

alkalomszerűen élnek vele, ezért nagy örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget. Jelenleg nagy feladat előtt 

állunk. Iskolánkban a hét elejétől szerveződik az ÁNTSZ megkeresése által a fertőző 

agyhártyagyulladás elleni védőoltás.  

 

Az egészségügyi alapellátás keretében: felnőtt háziorvosok saját körzetükben folyamatosan végezték a 

67/2005 (XII. 27.) Eü. Min. rendelet értelmében a felnőttkori alapstátusz felmérését, mely családi 

kórtörténet felvételét, életmódbeli tényezők feltárását, részletes fizikális vizsgálatot (testsúly, 
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haskörfogat mérés, testtömeg-index meghatározás, vérnyomásmérés) és laborvizsgálatok (koleszterin, 

vércukor, vérzsír-szint) kérését foglalja magában.  

 

A Rendelőintézet szakellátásain: A szabadon igénybe vehető gondozókban: Tüdőgondozóban 1 912 fő 

jelent meg szűrésre jelzett időszak alatt, Onkológiai gondozóban 71 fő jelentkezett daganatos szűrés 

céljából. A szakrendeléseken: Urológia szakrendelésen jelzett időszak alatt 734 fő prosztataszűrése 

történt, Nőgyógyászati rendelésen ezen időszak alatt 1031-n jelentkeztek nőgyógyászati 

szűrővizsgálatra, Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát -

anyagcserezavar irányában továbbra is folyamatosan szűrjük. 

 

A Népegészségügyi Program keretében szervezett megyei szűrővizsgálatok adatai: dr. Kocsis Eszter 

ÁNTSZ Nyugat- Dunántúli Regionális Intézete Szűrési koordinációs osztályvezetőjétől kapott adatok: 

 

2010.  MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS: Szentgotthárdon a behívások összesen:  1 038 fő, 

megjelentek száma: 649 fő,  

2010.  MÉHNYAKSZŰRÉS: Megjelentek összesen:      0  fő 

Vastagbélszűrés modell program: 

A programban egy háziorvosi praxis vett részt (dr. Varga Ferenc). 300 fő szűrését vállalta, de csak 80 

szűrés végzésre volt lehetőség, ezt az esetszámot teljesítette. 

 

Az egészségnevelő, felvilágosító munka mind nagyobb fontossággal bír a Civil Fórum egészségügyi 

szekciójához tartozó szervezetek munkájában is. Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi 

programhoz kapcsolódva a tíz kiemelt nemzeti feladatok közül ötben vállalnak szerepet: 

1./ Az egészséges életre nevelés, tudatformálás erősítésében  

  2./ A célzott lakossági szűrővizsgálatokra való mozgósításban  

            3./ Az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztésében  

            4./ Az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztésében 

5./ A káros szenvedélyek elleni küzdelemben 

Ennek érdekében 2010-ben: egészségvédelmi előadásokat, videó-délutánokat, kerekasztal-

beszélgetéseket, kiscsoportos foglalkozásokat, egészségvédelmi napokat, bemutatókat, vetélkedőket 

szerveztek. E rendezvények a lakosság különböző korosztályára kiterjedtek az év folyamán, s a 

témáktól függően alkalmanként 25-250 főt mozgattak meg. 

Szerepet vállaltak: 

- A cukorbetegség, szív és érrendszeri betegségek, daganatos megbetegedések elleni küzdelemben  

         Harmónia Egészségvédő Kör, Természetjárók Baráti Köre, Diabetes Klub  

  Galagonya Szív klub 2008-tól 

- Meghirdették a fiatalok számára a területi csecsemőgondozási, elsősegélynyújtó és 

egészségnevelési vetélkedőket, nyári szabadidős programokat szerveznek 

Vöröskereszt területi Szervezete 

- Felkarolták az eltérő tantervű iskolás diákokat, magányos nyugdíjasokat kirándulások, egyéb 

programok szervezésével 

              Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik egyesület 

  Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub 

- Kismamáknak megszervezték a Születés hetét 

Életfa Baráti Kör 

- Az egészséges testmozgás érdekében gyalogos, kerékpáros túrákat, sportnapokat  szerveztek a 

különböző korosztályok számára 

Természetjárók Baráti Köre  



 208/228 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub  

 Közreműködnek a betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatokra való mozgósításban 

illetve propagálását alapvető feladatuknak tartják. 

Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum, PKKE, Harmónia Egészségvédő Kör, Vöröskereszt, 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub, Galagonya Szív Klub  

 

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete „Mindent a jó közérzetért!” - civil szervezetek 

koordinálásával - az egészséges életmód népszerűsítése érdekében Egészségnevelési Napokat 

szervezetett 2010. szeptember 30. és november 22 között.  A programok között az érdeklődők: 

 előadásokat hallgathattak: a Perifériás érbetegségekről, a Felső légúti megbetegedésekről; 

 szűrővizsgálatokon vehettek részt (mammográfia, DEXA, melanómia, hepatitis, vérnyomás); 

 valamint csontritkulásos gyógytornán, kerékpártúrán vehettek részt.                               

 

6. „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Városi 

Sportszervezőt bízza meg és ennek során sportszervezői feladat legyen, hogy haladéktalanul fel kell 

újítani a városi szabadidős sportrendezvényeket, amelyhez az egyes sportágakban működő civil 

szervezetek segítségét is kérni kell. El kell érni, hogy e szabadidős rendezvényeken valóban 

tömegesen vegyenek részt a szentgotthárdiak, ennek ösztönzésére városi versenyrendszert kell 

kidolgozni.„ 

 

A városi szabadidős sportrendezvények megújításában, felélesztésében változások, előrelépések nem 

történtek.   
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299/2010. számú képviselő-testületi határozat 3. pontja: 

 

 

 

A Képviselő-testület 299/2010. számú határozat 3. pontjában felkérte „a Városi Gondozási Központot, 

hogy készítsen felmérést a szociális étkeztetés szolgáltatás vonatkozásában arról, hogy Szentgotthárd 

városrészein, hétvégén és ünnepnapokon igénylik-e a szolgáltatást, továbbá meg kell vizsgálni, ennek 

milyen költségvetési kihatásai vannak.”  

 

A fentiekben jelzett tárgykörben intézményünk Szentgotthárd városrészein elvégezte a szociális étkeztetést 

igénybe vevők körében a felmérést. Az ellátásban részesülőket levélben tájékoztattuk és nyilatkoztattuk 

őket döntésükről.  

 

 

 

 

 

 

1) Szentgotthárd városrészein a szociális étkeztetés hétvégén és ünnepnapokon történő lehetséges 

igénybevételének felmérési eredménye:  

    Igénybe venné az ebédet   Nem kérné  Nem nyilatkozott  

     (fő)     (fő)   (fő) 

Jakabháza     1     4   0 

Farkasfa     2   4   0 

Zsida      5   12   0 

Kethely     5   7   3 

Rábatótfalu    2   7   3 

Máriaujfalu    0   12   0 

Rábafüzes     6   10   0 

 Összesen:    21 fő   56 fő   6 fő  

 

 

A felmérésben megkérdezettek összlétszáma: 83 fő  

A nyilatkozatot adó 77 főből 21 fő nyilatkozott úgy, hogy igénybe venné, 56 fő pedig jelenleg nem 

venné igénybe az étkezést. 6 fő nem adta le a nyilatkozatát.  

 

2. Szentgotthárd városrészein a szociális étkeztetés hétvégén és ünnepnapokon történő lehetséges 

bevezetésének költségvetési kihatásai.  

2 a. Gépkocsi üzemanyag költsége: 

(Szombat és vasárnap: 114 napra 75 km-rel számolva) 

A gépkocsi futásteljesítménye: 114 nap x 75 km = 8550 km  

Jelenlegi üzemanyagár 379,9 Ft/lit.  

Gépkocsi 114 napi üzemanyag költsége: 302565 Ft  

 

2.b. Élelmezési költség:  

(114 napra számolva) 

Jelenlegi ebédár: 587 Ft/nap  

 

Felmérés alapján igénybe venné: 21 fő x 587 Ft x 114 nap = 1.405278 Ft   

Ha az összes vidéki étkező igénybe venné: 83 fő x 587 Ft x 114 nap = 5.554194 Ft.  
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A számolt költségvetési kiadást csökkenti a személyi térítési díj bevétel. A személyi térítési díjakból eredő 

bevétel az élelmezési költség kiadását becsülve kb. 30-40 %-al csökkentheti.  

(Ezt nagymértékben befolyásolja az ellátást igénylők jövedelmi kondíciói.) 
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65/2011. számú képviselő-testületi határozat 7. pontja: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2011. számú határozat 7. pontja alapján a 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a 2011/2012-es tanévben a szakközépiskolai és a 

szakiskolai képzésben is 2-2 osztály indítását engedélyezi. Az osztályok létszáma az oktatási törvényben 

meghatározottak szerint: szakiskolai képzés 9-10. osztály esetén maximális létszáma 30 fő lehet, a 

szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyamon a maximális létszám 35 fő lehet. 

A középiskolákba megtörténtek a jelentkezések, ez alapján az alábbi tájékoztatót adja a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium igazgatója: 

 

 

 

 

 

 

  

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  
 

Tájékoztató 

 

a 9. évfolyamra felvett tanulókról 

Felvett tanulók száma/ 

Szakirány/szakma 

fő 

SZAKKÖZÉPISKOLA  

Informatika  4 

Vendéglős  12 

Automatikai műszerész 11 

SZAKISKOLA  

Szakács  17 

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó 4 

Pincér  10 

Bútorasztalos  7 

Géplakatos  6 

       Összesen:                          71 fő 

 

Tervezett 9. évfolyamos osztályok: 

 

1 szakközépiskolai osztály  (tervezett létszám: 35 fő) 

(informatika+vendéglős+automatikai műszerész) 

Pótfelvételi (rendkívüli felvételi eljárás keretében) 

– májustól informatika szakirányra: 6 fő. 

 

2 szakiskolai osztály   

 Egy 28 fős (szakács+pincér) 

 Egy 25 fős (bútorasztalos+géplakatos+kereskedő) 

Pótfelvételi (rendkívüli felvételi eljárás keretében) 

– májustól  

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
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                     élelmiszer-és vegyiáru-eladó (5 fő) 

                     bútorasztalos (3 fő) 

                     géplakatos (4 fő) 

Összes leendő 9. évfolyamos tanulólétszám: 88 fő  

 

Szentgotthárd, 2011-04-18 

 

                                                                                                                           Bedics Sándor 

                                                                                                                                  igazgató 

 



 213/228 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 
 

Hatósági és Okmányiroda: 
              
 

1. A hosszabbított ügyfélfogadás keretében szinte minden ügytípusban keresnek bennünket. Az 

ügyfélforgalom a normál ügyfélfogadási idő forgalmának megfelelő. Elfogadott időpont foglalási 

mód a honlapunkon történő internetes bejelentkezés.  

  

2. A helyi anyakönyvi rendelet életbe lépése óta két olyan pár jelentkezett, akik külső helyszínen 

kívánnak házasságot kötni. Az érintettek a díjakat minden alkalommal a befizették.  

  

3. Lehetőségünk volt az elmúlt időszakban a választójogi törvény és az önkormányzati törvény 

módosítására vonatkozó javaslatok véleményezésére. 

  

4. Elkezdődtek a népszámlálási előkészületek. A népszámlálással kapcsolatosan megállapodás 

megkötésére került sor a KSH-val. 

 

5. Május hónapban 7 fő két hónapig és 8 fő négy hónapig rövid távú közfoglalkozatásban elkezdte a 

munkát köztisztasági munkás munkakörben a Hivatal alkalmazásában. Ezen kívül 1 fő a 

Horgászegyesületnél rövid távú közfoglalkoztatásba lett bevonva, 2011.05.15-2011.09.14-ig. A 

Rendelőintézetben szintén 1 fő kézbesítő dolgozik 2011.05.01-2011.06.30-ig, rövid távú 

foglalkoztatásban. Időközben a májusi közfoglalkoztatottak közül 1 fő munkaviszonya 3 nap után 

közös megegyezéssel megszűnt. 1 fő alkalmatlan lett az orvosi vizsgálaton.  

Jelenleg a Hivatalnál "hiányzik" 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott. A többi intézménynél a 

pályázatban szereplő munkaerő létszám biztosítva van. 

A munkaerő közvetítés és az orvosi alkalmassági vizsgálatra való közvetítés folyamatosan történik.  

 

6. Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésén 53/2011.(IV.28.) 

számú határozatával megválasztotta a szentgotthárdi önkormányzat által ülnöknek jelölt három 

szentgotthárdi lakost. Az ülnökök a körmendi Városi Bíróságon letették az esküt és átvették 

megbízólevelüket. 

 

 

 

 

 

Műszaki Iroda: 
 

 A Szentgotthárd, Wesselényi utcában megrongálódott hídkorlát helyreállítására, illetve a helyreállítás 

költségeinek viselésére felszólítottuk a károkozót. 

 

 Megtörtént Szentgotthárd – Farkasfa, Fővég utcában beszakadt áteresz helyreállítása. Kivitelező: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 Megtörténtek a kavicsolt felületű utak és balesetveszélyes útpadkák vegyes kőzúzalékkal történő 

helyreállítása (Zsidahegy, Szépvölgyi utca, Örökzöld utca, Zsidai utca (társadalmi munkában), Duxler 

u. - Felső u. (útpadka), Polgármesteri Hivatal parkolója). Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató 
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Vállalat, illetve Zsidai utca társadalmi munkában. A zsidai városrészen a társadalmi munkában 

tevékenyen résztvevők segítségét ezúton is köszönjük.  

 

 Helyszíni bejárást tartottunk és írásban kértük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Körmendi 

üzemmérnökségének vezetőjétől, hogy az állami tulajdonban lévő, a Hársas-tóhoz vezető - 

Szentgotthárd 0607/2. hrsz-ú - bekötőút javításáról balesetveszélyességére tekintettel mielőbb 

intézkedni szíveskedjen 

 

 Az elmúlt évekhez hasonlóan két ütemben megtörtént városunkban a lomtalanítási akció.  Sajnos a 

lomtalanítási akciót kísérő jelenségek már többek között komoly köztisztasági problémákat is 

jelentenek, ezért célszerű lenne más módszer bevezetése. Ilyen lehetne például a jövőben különböző 

hulladék fajtánként előre meghirdetett időpontokban és helyszín(ek)en a lakosság részre lehetővé tenni 

ezen hulladékok leadását, vagy  esetleg ugyancsak előre meghirdetett időpontokban házhoz menő 

gyűjtéseket szervezni. A kérdésre vissza szeretnénk majd térni. 

 

 2011. május 20-án a civilek koordinálásával a III. Béla Szakképző Iskola és a SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnázium részvételével hulladékgyűjtési akció zajlott településünkön. A hulladékgyűjtéshez 

szükséges zsákokat, kesztyűket az önkormányzat biztosította. Ezúton is köszönjük az akcióban 

résztvevők munkáját ! Sajnos nem mindenki tisztelte a résztvevők munkáját, mivel néhány megtisztított 

területen már másnap elszórt hulladék volt látható. 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére és bontására kiadott engedélyek száma: 4 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2 

- 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: 5 

- Építésrendészeti eljárások száma: 2 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés és bontások 

száma 

2 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 

Pénzügyi Iroda: 
 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 

pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámla hitelünk 2011. április 1-én:      - 116.336.275,- Ft 

 Bevételek április 1 – április 30.:           23.320.424,- Ft 

 Kiadások április 1 – április 30.:        -  88.257.418,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege április 30-án:     - 181.273.269,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 219.789 e/Ft. 



 215/228 

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: 

Idegenforgalmi adó ellenőrzést 2011. február-április időszakban 3 adóbeszedésre kötelezett adóalany 

ellenőrzését végeztük el, ill. jelenleg egy adóellenőrzésünk van folyamatban.  

Az ellenőrzés a bevallások utólagos ellenőrzésére (Art. 106.§), ill. az adóbeszedési kötelezettség 

ellenőrzésére (Art. 118.§ - nyilvántartások, bizonylatok ellenőrzése) terjedt ki.  

Az ellenőrzött adóbeszedésre kötelezetteknél a bevallások és a vizsgált dokumentumok között eltérés nem 

volt. Az ellenőrzött bizonylatok, nyilvántartások megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Adóhiány 

megállapítására nem került sor, így adóbírság, mulasztási bírság kiszabása sem történt. 

 

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. A Lucsik és Társa Kft. által elkészített és egyeztetett ajánlati felhívások 

és dokumentációk alapján a Közbeszerzési Bizottsági döntéseknek megfelelően a bankszámlavezetés-, az 

élelmiszer alapanyag, a tisztítószer és higiéniai papírárú-, az utalvány beszerzések tárgyában az ajánlati 

felhívások 2011. május 19-én és 20-án megjelentek az EU Hivatalos Lapjában.  

Jelenleg a takarítási szolgáltatásokra vonatkozóan folyamatban van az adatfelmérés, a földgáz-, és a 

villamos energia, valamint a nyomtatvány és irodaszer beszerzés tekintetében pedig további egyeztetéseket 

folytatunk. 

 

Szentgotthárd, 2011. április 19.      

Jakabné Palkó Edina 

         Pénzügyi irodavezető 
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III. Tájékoztatók 

 

1.) Regionális Légszennyezettségi Mérőállomás Tájékoztató 
 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös 

pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és 

Mosonmagyaróvár) és a Burgenlandi Tartományi Önkormányzattal, a Határon Átnyúló 

Együttműködés Ausztria-Magyarország EU–s alapokra.  

A bíráló bizottság 2009, februári értesítése szerint a AT-HU-O3/053 (RLM) pályázatunk 2.622.021,35 

Euro támogatásban részesül. A projekt teljes összege 3.084.731 Euro. 

Az Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007 – 2013 finanszírozási kereteit 85%-ban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és 10%-ban a nemzeti társfinanszírozás biztosítja, a 

kedvezményezettől várt önerő 5%. 

A projekt ismertetése: 

Az „Európai Területi Együttműködés” (ETE) célja, hogy közös helyi és regionális 

kezdeményezések révén tovább erősödjön a határokon átnyúló együttműködés, amely elősegíti az 

integrált területfejlesztést a szomszédos országok között. Az ETE támogatja a közös 

környezetvédelmi tevékenység fejlesztésére irányuló projekteket. 

A projekt célja határmenti légszennyezettségi mérőrendszer kialakítása a helyi és a határon átterjedő 

légszennyezettség folyamatos mérésére. 

A pályázat keretein belül egy előzetes (mobil laboratóriummal történő) felmérés alapján 4 

magyarországi helyszínen folyamatos légszennyezettséget és meteorológiai paramétereket mérő 

állomás telepítésével a cél az eddig gyengén ellenőrzött határmenti régió levegőtisztaság- védelmi 

helyzetének felmérése, és folyamatos kontrollja, különös tekintettel a határokon átnyúló 

szennyezések vizsgálatára. 

A négy helyszín: Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár városokban új 

mérőállomások, valamint a sarródi háttérszennyezettség mérő (1992-ben telepített) mérőállomás 

teljes cseréje. 

A mérési program végrehajtásához városonként három-három telepítési hely kerülne kialakításra és 

egy mobil mérőkocsival  is kiegészül a mérési program. 

A folyamatos mérendő paraméterek: SO2, CO, NOx, O3, BTEX, szállópor (PM10, PM2,5). A 

meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás 

napsugárzás, UVA, UVB,) mérése a szennyeződés keletkezésének ill. terjedésének meghatározására 

nyújt hasznos információt. 

A szállópor mintából időszakonként meghatározható a poliaromás szénhidrogén (PAH) vegyületek és 

nehézfém tartalom. 

A program szerves részét képezi a lakossági tájékoztatás valamint a mérési adatok megjelenítése a két 

szomszédos állam nemzeti adatbázisaiban. Az ehhez szükséges technikai és szoftveres eszközök 

igénybevételével illetve kialakításával. 
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További előnyök: 

Az önkormányzaton belüli döntéseket segítő információk biztosítása, amelyek egyrészt a helyi 

gazdasági, természeti, egészségügyi és szociális környezet fejlesztését szolgálhatják másrészt, pedig 

újabb vállalkozások betelepülését segíthetik elő 

A települést jellemző információk azon köre (gazdasági, oktatási, szociális, egészségügyi, 

környezetvédelmi, stb.), melyek különböző vállalkozók működését, piacszerzését (marketing 

tevékenységét) eredményesebbé, célirányosabbá teheti 

Minden jelentős környezeti hatással bíró beruházás környezeti hatástanulmány köteles. Az illetékes 

hatóságokhoz benyújtandó tanulmányban be kell mutatni a környezet jelenlegi állapotát, a 

környezetben lejátszódó –majd a beruházás hatására módosuló- folyamatokat, melyekhez a 

Környezeti monitoring rendszer által szolgáltatott adatokat hasznosíthatja a tanulmány készítője. 

A hatástanulmányokat elemző és a terveket engedélyező hatóságok számára elengedhetetlen, hogy 

biztosak legyenek a hatástanulmány alapjául szolgáló adatok megbízhatóságában.  

A tervezett magyarországi telepítési pontok: 

új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve 
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 KIEGÉSZÍTÉS 

 

1) A pályázat pontos megjelölése. 

 L00063 számú RLM című ERFA szerződés. 

 2009. 02 értesítés támogatási döntésről 

 2011. 01 támogatási szerződés megkötése. 

3. Költségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLM pályázat tervezett időrend 

Acronym: RLM 
  

Net value 

Gross 

value 
including 

social 

security 
charges / 

VAT
1
 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Internal organisation 
costs 

72 
481,00 

72 
481,00 

18 
120,25 

18 
120,25 

18 
120,25 

18 
120,25 0,00 

Wages, social security 
and related taxes 

67 
701,00 

67 
701,00 

16 
925,25 

16 
925,25 

16 
925,25 

16 
925,25 0,00 

Travel expenses 1 380,00 1 380,00 345,00 345,00 345,00 345,00 0,00 

Overheads 
2
 3 400,00 3 400,00 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 

2. External services: 

559 

480,00 

670 

576,00 

170 

969,00 

383 

349,00 

50 

753,00 

65 

505,00 0,00 

Project management 
related services 

3
 

75 
510,00 

90 
612,00 

26 
853,00 

17 
853,00 

18 
853,00 

27 
053,00 0,00 

Content related serices 
4
 

454 
790,00 

545 
748,00 

115 
476,00 

362 
796,00 

31 
200,00 

36 
276,00 0,00 

Financial charges and 
guarantee costs 8 280,00 9 136,00 5 000,00 2 700,00 700,00 736,00 0,00 

Other services 
5
 

20 

900,00 

25 

080,00 

23 

640,00 0,00 0,00 1 440,00 0,00 

3. Purchase of goods: 
1 951 

395,00 
2 341 

674,00 
1 864 

674,00 
159 

000,00 
159 

000,00 
159 

000,00 0,00 

Office supply 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Content related 
equipment 

1 951 
395,00 

2 341 
674,00 

1 864 
674,00 

159 
000,00 

159 
000,00 

159 
000,00 0,00 

4. Construction: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Total costs: 3 084 731,00 
2 053 

763,25 
560 

469,25 
227 

873,25 
242 

625,25 0,00 

6. Project related income 
6
: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Total costs less 

income: 3 084 731,00 

2 053 

763,25 

560 

469,25 

227 

873,25 

242 

625,25 0,00 



 219/228 

 

1. Munkaértekezlet (szakmai megbeszélés osztrák partnerekkel 

 előzetes tájékoztatás polgármestereknek) 2011.05.16. 09:30 

  . Sajtótájékoztató   2011.05.16. 12:00 

 

2. Zajtérképek közbeszerzési eljárásának megindítása   2011. május 

    szerződéskötés   2011. június első fele 

    várható teljesítés   2011. október 30. 

   A feladat elvégzése tartalmazza a mérési feladatokat is; 

    teljesítési terület:  Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Szombathely 

 

3. Légszennyezettségi térkép (mérés nélkül) 

    eljárás megindítása  2011. május 

    szerződéskötés  2011. június első fele 

    Felügyelőségek emissziós  adat átadása a vállalkozónak 2011. június  

    teljesítés   2011. július vége 

    teljesítési terület:  Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Szombathely 

 

4. Mérési helyek kiválasztása az előzetes térképek alapján önkormányzatokkal egyeztetve. 

    teljesítés  előzetes 2011. június 

 mérési pontok (térkép és az előzetes alapján) 2011. augusztus 15 

 

5. Légszennyezettségi térkép (méréssel) 

    eljárás megindítása  2011. május  

    szerződéskötés  2011. június  

    teljesítés   2011. november vége 

    teljesítési terület:  Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Szombathely 

 

6. Szoftver fejlesztés 

    - adatkommunikáció, részteljesítés 2011. október vége 

    - végleges teljesítés, osztrák partnerrel egyeztetve a konténerek próbaüzeme után 

    - fenntartási kötelezettség a projekt vége után 5 év  2019. december 

 

7. Konténerek és mérőbusz beszerzése  

     eljárás indítása   2011. június vége 

    (kiírásban már jelezni szükséges a lehetséges helyszíneket) 

    szerződéskötés   2011. augusztus vége 

    teljesítés: szállítás a mérőállomásra 2011. november vége 

 próbaüzem a mérőállomáson 2011. december 

 első telepítés helyszínre 2012. január, eleje 

 második telepítés helyszínre 2013. január, eleje 

 harmadik telepítés helyszínre 2014. január, eleje 

 

8. Közönségtájékoztató rendszerek telepítése  2012. május vége 

 

 

 

 

 

2.) Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének április havi 

információs jelentése 
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Nyilvántartott álláskeresők száma: 633 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 79 

fővel csökkent. Tárgyidőszakban 50 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 34 fővel kevesebben, mint 

az előző időszakban. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (17 fő); kereskedelem, járműjavítás (9 

fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (10 fő) érkeztek. A belépők száma az előző időszakhoz képest 

kismértékben nőtt.  

A nyilvántartott pályakezdők száma 33 fő. 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 137 fő, ez 13 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbben rövid 

idejű kereső tevékenység (30 fő), önálló elhelyezkedés (50 fő) és az együttműködés hiánya (32 fő) miatt 

léptek ki. 

Nagyobb létszámú állásajánlat egy Kft-től érkezett (textília gyártása); textilipari munkakörökbe keresnek 

20 fő munkatársat. A termelési tevékenységük bővül. Szállás biztosításával, akár országos szintű 

kiterjesztéssel is próbálják a létszámot feltölteni.  

A beérkező álláshelyek száma (104 fő) az előző időszakhoz képest jelentősen, 66 fővel nőtt. A 

tárgyidőszakban bejövő álláshelyek fele támogatott; zömmel közfoglalkoztatás. A többi 

munkalehetőséget vegyesen, MKK vállalkozások kínálják. 

Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (80 fő), eladó (51 fő), felszolgáló (22 fő), takarító, 

varrónő (20 fő), gyártósori összeszerelő (15 fő). Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben 

helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak lennének a 

fizetések. 
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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  14/2010.(V.27.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi 

költségvetésről szóló rendelete  módosítást értelemszerűen nem igényel. 

 

 

V. Válasz képviselői felvetésekre: 
 

Vadász József : a Zsidahegyi út melletti árkok állapotát hamarosan felmérjük és a karbantartási munkákat 

megrendeljük. 

 

Dömötör Sándor : A farkasfai veszélyes fák kivágását – a Farkasfai részönkormányzat és a Farkasfa 

Jövőjéért Egyesülettel történ egyeztetést követően – megszervezzük. 

 

Virányi Balázs : A  Május 1. utcai kaszagyári iparvágány elbontását követően keletkező kátyúk 

megszüntetése érdekében, ismét felszólítottuk a kivitelezőt (Savária 2009 Konzorcium, Vadasi Péter) a 

munkálatok elkezdésére. 

 

Virányi Balázs: A Kossuth Lajos utcában, a Rendőrőrs és a Művelődési ház körül tanyázó galambok 

elriasztására ismételten árajánlatot kérünk. 
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VI. Egyéb közlendők 

 
 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011. május 25. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

          Jegyző 
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Szentgotthárd,2011.május 25.  
 

 
                                                                                 Dr.Dancsecs Zsolt 

                                                                                                       jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. május 23-án 
 
 

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,- 

NYERT 

A második fordulóban is. 

Szentgotthárd 
városközponti Liget 
fejlesztése 

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

Elnyert 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 

 

5.555.556,-Ft Ünnepélyes átadó: 2011.április 29. 

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 

Munkaterület átadás: 2011.04.12. 
 

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) 

NYERT 

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 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 
 

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 NYERT 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft Elbírálás folyamatban. 

Szentgotthárd Városi 
Sporttelep fejlesztése I. 
ütem – Sportöltözők 
felújítása 

7/2011. BM rendelet 
Iskolai és 

utánpótlássport 
infrastruktúra 

fejlesztése 

84/2011. 

 

 

25.000.000,- Ft 

 
 

20.000.000,- Ft 5.000.000,- Ft Elbírálás folyamatban. 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2011. május 23-án 

 
 

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 

Szentgotthárdi Városi 
Gondozási Központ 
akadálymentesítése 

NYDOP-2009-5.1.1/C 173/2009. 

 

12.259.540.-Ft 

 

 

10.293.619.-Ft 
(felhasznált összeg 

1.965.921.-Ft 
2010.11.30-val a pályázat 
megvalósult. A pü. Elszámolás 
folyamatban van. 

 
Közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása 
 

OFA 
19/2011 Önk. 

Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Elbírálás alatt! 

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 
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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 
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 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


