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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két
tanítási nyelvű képzés tapasztalatait. Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási
intézmény egy éves tapasztalatairól.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek megfelelően Szentgotthárd Városa
kötelező feladatként gondoskodik az óvodai nevelésről és általános iskolai oktatásról.
Továbbá gondoskodik a bölcsődei gondozásról, szakközépiskolai nevelésről, oktatásról,
valamint a szakiskolai oktatásról, nevelésről, képzésről, kollégiumi ellátásról, alapfokú
művészetoktatásról, mint önként vállalt feladatról.
Szentgotthárd Város oktatási rendszerében az elmúlt években többször zajlottak intézményi
átszervezések, új képzési formák kerültek bevezetésre. 2005-ben az iskolák integrációjára
került sor, 2010-ben az óvodai feladatellátás szervezeti átalakulása (bővítés) történt,
kiegészülve a nem kötelező feladatként ellátott bölcsődei gondozással. Ma Szentgotthárdon a
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmények látják el a
gyermekek nevelését és oktatását.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (5) bekezdése szerint a közoktatási
intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről
átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.
Az előterjesztéshez az intézmények megküldték beszámolóikat, melyeket az alábbiak szerint
mellékelünk:
* 1. sz. Melléklet: SZEOB (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde)
* 2. sz. Melléklet: SZOI (Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény)
* 3. sz. Melléklet: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
A beszámolók nagyon széleskörű, minőségi munkavégzésről adnak számot, sem az elért
eredmények, sem a problémák nem hiányoznak az elkészített anyagokból. Problémák
elsősorban a tárgyi feltételek terén adódnak. Az épületek kora miatt a nyílászárók,
vizesblokkok állapota már nagyon elavult mindenképp felújításra szorulnak – már több
intézményben is az ÁNTSZ jegyzőkönyvbe foglalta.
A két tanítási nyelvű képzés tapasztalatairól szóló beszámolóban tájékoztatást kaptunk a
három éve bevezetésre került képzésről, az ott folyó szakmai munkáról. Az 5-6. osztályban
tanítandó természetismeret/környezetismeret tanterve e tanévben már elkészült, szókészlet
pontosítása a feladat még.

A SZEOB-nál történt intézményi átszervezés szinte zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a
vezető szakmai felkészültségének, hozzáállásának. Az intézmény óvodai intézményegysége
tovább bővült három kistérségi óvodával (Gasztony, Magyarlak, Csörötnek) és bővült egy
bölcsődei intézményegységgel. Így létrejött egy közös igazgatású közoktatási intézmény,
mely bölcsődei feladatokat is ellát. Az egy év alatt a tagóvodákkal szoros kapcsolat alakult ki,
de ez a jövőben még tovább fejleszthető mind vezetői, mind szakmai (óvónői, csoportok)
téren.
Az átszervezés „legtöbb” változásait a Tótágas Bölcsőde élte meg az elmúlt évben- változott
az intézmény státusza (Alapítványból Kistérségi Társulás lett a fenntartó), integrálták egy
oktatási intézménybe, vezetőváltás történt, az étkeztetést külső cég látja el. Mindezek ellenére
az érintett dolgozók kezdeti kételyei megszűntek, megismerve az új feltételeket, helyzeteket
megnyugodtak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az oktatási
intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű képzés tapasztalatait.
Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves tapasztalatairól.” c.
beszámolót megismerte és elfogadja, illetve a kistérségi fenntartású intézmények esetében
elfogadásra ajánlja a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
B./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az oktatási
intézmények 2010/2011-es tanévéről, kiemelve a két tanítási nyelvű képzés tapasztalatait.
Tájékoztató a SZEOB átszervezett oktatási intézmény egy éves tapasztalatairól.” c.
beszámolót megismerte és elfogadja, illetve a kistérségi fenntartású intézmények esetében
elfogadásra ajánlja a Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára, az alábbi
kiegészítésekkel:
………………………………………………….
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2011. június 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

INTÉZMÉNYEK BESZÁMOLÓI
1.sz. Melléklet
SZEOB:
I.

Beszámoló a 201/2011-es nevelési év intézményi tapasztalatairól

1. Személyi feltételek
1.1
Alkalmazottak:
A SZEOB intézményében az engedélyezett alkalmazotti létszám, a törvény/ek/ben meghatározott
minimális szinten biztosítja a feladatellátás személyi feltételeit. Az összes engedélyezett létszám 67fő.
Az alkalmazottak végzettsége, képzettsége szintén megfelel a jogszabályokban rögzített elvárásoknak.
Részletezve:
1.1.1.






Játékvár Óvoda
22 felsőfokú végzettségű óvónő
11 szakképzett dajka
a nemzetiségi óvodai nevelés személyi feltételei a német nemzetiségi csoportban 2011.
januárjától nem biztosítottak, mert az egyik nemzetiségi óvónő jogviszonyát közös
megegyezéssel megszüntettük, s a pályáztatás ez idáig eredménytelen volt.
a kiegészítő, kisegítő feladatok személyi feltételei
- adminisztratív, ügyviteli feladatok 3 fő /óvodában és bölcsődében együttesen látják el ezt a
feladatot!/
- takarítás: dajkák végzik az egész épületben, márciustól napi 4 órában közfoglalkoztatásban
egy takarítónő segít
a sajátos nevelésű gyermekek /5fő/ különleges gondozását, a szakértői javaslatban foglaltaknak
megfelelően speciális végzettségű, külső szakemberek igénybe vételével tudjuk csak
biztosítani, mely éves szinten kb. 1.500e Ft-ot jelent a fenntartónak
11 csoportban:

1.1.2. Tótágas Bölcsőde
A bölcsőde 2010. június 30-ig 18 fő alkalmazotti létszámmal működött. Ez a létszám jelenleg
12 fő, igaz azonban, hogy szerencsére az étkeztetés biztosítása nem a mi feladatunk.
Az 54 férőhelyes, 4 gyermekcsoportos intézményegységben 8 fő csoportgondozó, 1 fő
felsőfokú képesítéssel rendelkező szakmai vezető biztosítja az ellátás személyi feltételeit.
A fokozott környezeti higiéné /épület, berendezések, eszközök, gondozónők segítése
étkeztetésnél/ biztosítása 3 fő takarító feladata.
1.1.3.Tagóvodák
A tagóvodákban, a gasztonyi óvoda konyhájának kivételével, biztosítottak a személyi
feltételek, a tartósan távol lévő helyettesítése megoldott.
A legnagyobb probléma, hogy a gasztonyi tagóvoda 50 adagos főzőkonyháján, ahonnan a
szociális étkeztetés is biztosított, nincs elegendő számú és végzettségű szakember.
Minimum 1,5 fő alkalmazására, s szakács végzettségű szakemberre lenne szükség. A 30
fős /de a 25 fős is!/ óvodai csoport feltétlenül igényli a dajka teljes jelenlétét, munkáját az
óvodai csoportban. Várjuk, szeretnénk, ha Szentgotthárdon indulna szakácsképzés, mert
a dolgozó kizárólag ezt hajlandó felvállalni, Szombathelyre nem akar, nem tud bejárni.
1.1.4. Az alkalmazotti létszám alakulása
A 67 fős alkalmazotti létszámból
 tartósan távollévő /GYED, GYES/:
 2010-ben, 2011-ben nyugdíjazva:
/1 óvónő, 2 gondozónő, 1 takarítónő/
 2011-ben 40 évvel nyugdíjba vonult:
 2011-ben kezdi felmentési idejét,
de közalkalmazotti jogviszonya 2012-ben
szűnik meg /40év!/:
1.2. Gyermekek

2 fő óvónő
4 fő
1 fő dajka
2 fő dajka

 Játékvár Óvoda
11 csoport, 260 férőhely, létszám 2011.05.31-én: 249fő,
ebből SNI gyermek
5fő
 Tótágas Bölcsőde
2010.06.30-ig 40 férőhely, jelenleg 54 férőhely,
létszám 2010. 05. 31-én
53 fő
 Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek
1 csoport, 25 férőhely, létszám 2011.05.31-én:
27fő,
ebből hátrányos helyzetű gyermek:
23fő
 Kerekerdő Tagóvoda Rönök
1 csoport, 25 férőhely, létszám 2011.05.31-én:
28fő
 Micimackó Tagóvoda Magyarlak
1 csoport, 25 férőhely, létszám 2011.05.31-én:
23fő
 Tapsifüles Tagóvoda Gasztony
1 csoport, 25 férőhely, létszám 2011.05.31-én:
30fő
Az összes 414 férőhelyen
 ellátott gyermekek létszáma:
Játékvár Óvoda:
Tótágas Bölcsőde:
Kerekerdő Tagóvoda:
Csillagvirág Tagóvoda:
Micimackó Tagóvoda:
Tapsifüles Tagóvoda:

2.

410 fő
249 fő
53 fő
28 fő
27 fő
23 fő
30 fő

 a létszám
9,5 %-a bejáró
39 fő
12%-a nemzetiségi nevelésben részesül: 51 fő
6%-a etnikai nevelésben részesül:
25 fő
1%-a SNI gyermek:
5 fő
Szervezeti , igazgatási feltételek
A 2010. július 01. napjától működő SZEOB szervezeti és vezetési struktúrája segíti az intézmény
eredményes, hatékony, egyértelmű működését. Az intézmény óvodai és bölcsődei intézményegységét,
annak szakmai munkáját az intézményegység-vezetők irányítják, koordinálják.
A bölcsődei intézményegység- vezetői beosztás pályáztatása két alkalommal sikertelen volt. Első
alkalommal nem volt pályázó, második alkalommal a pályázó nem kapta meg az igazgatótanács
támogatását. 2011. augusztus 15. napjáig, a bölcsőde felsőfokú végzettségű szakgondozója
helyettesítéssel látja el ezt a feladatot. Reményeim szerint, a 2011. 06.20-án újfent meghirdetésre
kerülő beosztást megpályázza.
A tagóvodák magasabb vezető beosztású vezetői állásait megpályáztattam, s minden tagóvodában a volt
vezetők a tagóvoda- vezetők.

3.

Tárgyi feltételek
Az intézmény szakmai munkájának, a gyermekek napközbeni ellátásának, az intézményi higiéniai napi
biztosításának feltételei, ha nagyon szűkösen is, de folyamatosan biztosíthatók.
A rönöki, magyarlaki, csörötneki tagóvodák tárgyi, infrastrukturális feltételei jók, hisz ezekben az utóbbi
időszakban pályázati támogatásokkal jelentősebb korszerűsítések történtek. A gasztonyi óvodában a
gyermekmosdó, gyermeköltöző felújítása lenne indokolt, s cserére szorulnak a gyermekcsoport
berendezési tárgyai is.
A legnagyobb gond a bölcsőde épületének állapota. A nyílászárók, a vizesblokkok rosszak,
korszerűtlenek, utóbbiakat minden hatósági ellenőrzés jegyzőkönyvben kifogásolja. A Játékvár
Óvoda főépületének 4 gyermek csoportja, mosdója, öltőzője szintén felújításra vár. Minősíthetetlen
a járdák, utak állapota, a felszakadt, repedezett aszfaltburkolatok nap, mint nap balesetveszély
forrásai.

4.

Pénzügyi feltételek

A SZEOB létrehozása fenntartói szempontból ésszerű, jó döntés volt, hisz pl. a bölcsőde esetében
látványosan csökkent az önkormányzati támogatás mértéke, mert az előző évi 17.625e Ft-os
Önkormányzati támogatás 2011. évre 8.424eFt-ra apadt, s mindemellett 15%-kal növekedett a normatív
támogatás mértéke. A 2010-es év, az átszervezés után kissé nehézkes volt, nehezen lehetett átlátni a
gazdálkodást. Az új pénzügyi év tiszta, egyértelmű gazdálkodási kereteket adott. Rendkívül feszített
gazdálkodást igényel a Játékvár Óvoda és a Tótágas Bölcsőde. A mintegy összesen 8.500eFt-nyi elvonást,
a legtakarékosabb gazdálkodás, működtetés mellett sem tudjuk kezelni, különösen a személyi jellegű
juttatások terén, hisz pl. a bölcsőde esetében több mint egy havi összbérköltség. A Játékvár Óvodától
pedig két óvónői álláshely egy teljes évi bére került elvonásra.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, és a fenntartói szabályok szerint folyik a
gazdálkodás, a pénzkezelés. Az egységek vezetői, a tagóvoda- vezetők megrendeléseiket, beszerzéseiket
egyeztetik velem, véleményemet messzemenően figyelembe veszik, gondot, problémát ezen a téren a
gazdálkodás nem okoz.
A gazdálkodást bizonyos előirányzatok esetében egyszerűbbé és takarékosabbá, illetve hatékonyabbá
kívántuk és kívánjuk tenni akkor, amikor pl. minden pedagógus továbbképzési támogatását a Játékvár
Óvoda költségvetésébe emeltük /így tudott elmenni szakvizsgás, 4 szemeszteres, 80%-os támogatottsági
képzésre két tagóvoda- vezetőnk!/, illetve akkor, amikor a teljes intézményi étkezési hozzájárulást szintén
egy helyre szeretnénk előirányozni, hisz így takarékoskodhatunk az adminisztrációs díjakon.
Összegezve elmondhatom, hogy egy nagyon feszített, nagyon szoros gazdálkodás mellett, de működünk.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nagymértékű elvonások miatt a pénzügyi év vége felé nem lesznek
majd problémák. Ez elkerülhetetlen, s ezt jelzem a 2011-es év pénzügyi tervezésének idejétől
kezdve.

II. Tájékoztató az átszervezett intézmény a SZEOB működésének egy
tapasztalatairól

éves

A Játékvár Óvoda egy évvel ezelőtt nagy kihívás előtt állt, hiszen teljesen új intézményi struktúrával,
addig el nem látott feladatot is integrálni kellett az intézménybe.
Vezetőként is kihívásnak tekintettem a feladatot, hogy tudni illik, teremtsem meg, biztosítsam, dolgozzam
ki az új intézmény működésének, szakmai munkájának kereteit.
Időben egyeztetetten elkészültek az átdolgozott intézményi dokumentumok. Az átszervezés, átalakítás
megítélésem szerint könnyen, súrlódások, sérelmek nélkül zajlott, a közben adódó kisebb- nagyobb
problémák folyamatosan kezelhetőek voltak.
Az öt óvodát magában foglaló óvodai intézményegység szakmai munkáját az óvodai intézményegységvezető fogja össze, irányítja, ellenőrzi. A tagóvodák vezetői úgy ítélik meg, hogy az átszervezés óta
szakszerűbb, közvetlenebb, pontosabb, konkrétabb, gyorsabb segítséget kapnak. Ők kevesebb kötelező
óraszám mellett, valamivel magasabb pótlékért, szakmai szempontból kevesebb vezetői feladatokat látnak
el /pl. nem kell szabályzatokat, munkaterveket írni, karbantartani/, s nem kell munkáltatói feladatokat sem
ellátniuk, Ami számukra kissé nehézkes, a számlák, kifizetések kezelése, de ez a fizikai távolságból
adódik, ami miatt nem egyszerű a kötelezettségvállalás, az utalványozás, ellenjegyzés.
Mindent egységesítettünk, az általunk használt nyomtatványokat, formákat, mintákat használjuk
bélyegzőn, levélen, minden iraton.
A tagóvodák nem érezhették magukat elhanyagoltnak, hisz például igazgatóként az év folyamán
mindenütt voltam legalább három alkalommal, s szakmailag folyamatos segítséget kapnak az
egységvezetőtől, a minőségügyi tanácstól.
A tagóvoda - vezetőkkel folyamatosan, napi szinten tartjuk a kapcsolatot személyesen, telefonon, vagy
elektronikusan. Utóbbit tehetjük azért, mert az ilyen típusú kapcsolatteremtés feltételeit minden
telephelyünkön biztosítottuk.
Az óvodák esetében a személyi feltételek biztosítottak, a problémákról beszámolóm első részében már
említést tettem. Az intézmény vezetőjeként úgy érzem, még fejlődhet, változhat az együttműködés az
óvodák közt. Még gyakoribbá kell tennünk a vezetői találkozásokat, olyan formákat kell találnunk, amely
lehetővé teszi minden óvodás egyidejű, közös programját.
Együttműködések, a gyermekcsoportok szintjén azonban élnek, hisz pl. látogatják egymást a
tagóvodákban is. E téren is keresnünk kell kapcsolódási pontokat.
Az intézményi átszervezés minden tekintetében a Tótágas Bölcsődét, mint intézményt érintette a
legnagyobb mértékben, hisz a fenntartó változás miatt változtak a foglalkoztatás szabályai, új vezetés lett,
s változtak a működtetés pénzügyi, szakmai feltételei, s a gyermekek étkeztetését külső cég biztosítja. A
gyermekek, szülők ezen változásokat mindennapi életükben nem érzékelték, de annál inkább a dolgozók,

hisz szinte evidenciaként kezelhető, hogy munkáltató személyében, a foglalkoztatás jellegében
bekövetkező változások más és újfajta elvárásokat, igazodást generáltak. Napjainkra a kedélyek
nyugodtak, a dolgozók kiegyensúlyozottak, hisz tisztában vannak kiszámíthatóbb, stabilabb helyzetükkel.
Az egy intézmény, egy alkalmazotti közösség érzetét kívántuk erősíteni egy közös csapatépítő tréning
megszervezésével, és a közös értekezletekkel. A dolgozók tisztában vannak azzal, hogy érdekeiket
ugyanúgy képviselem, védem, mint az óvodai intézményegységét.
A szakmai munkában, a nevelési felfogásban, szemléletben beindultak a változások, olyan változások,
melyek az egységes gyermekkép, egységes nevelési felfogás, a közös alapelvek érvényesülését jelentik,
melyek intézményünk minden dokumentumában deklaráltak. Az eltelt egy év során két hatósági
ellenőrzés /október, június/ volt az intézményegységben, s mindkét ellenőrzés megfelelőnek ítélte a
működés szervezését és gyakorlatát is. Kifogást mindkét esetben a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
/étlapok/ emeltek.
Nehezítette és nehezíti az intézmény működését az elvonások mellett az is, hogy két gondozónő volt több
hetes betegállományban, hogy a két nyugdíjba vonuló kolléga helyett a nyári hónapokra, a takarékoskodás
okán, nem tudunk felvenni helyettesítő alkalmazottakat. A hiányzó gondozónő helyett nagyon sokat van a
gyermekekkel a helyettesítő szakmai vezető, a takarítónőt pedig részben helyettesíteni tudjuk július 01-től
a 4 órás közmunkással.
A bölcsődei intézményegység- vezetői beosztásra, az igazgatótanács felhatalmazásával újra kiírtuk a
pályázatot, június 20-i közzététellel. Remélem, hogy a jelenleg helyettesítő kolléganő a beosztást
megpályázza, mert úgy emberi, mint szakmai kompetenciái alkalmassá teszik a feladatra, s már
bizonyította, hogy tud dolgozni az intézményért, hogy képes a fejlődésre.
A következő nevelési évben nagy feladat lesz a nevelési program bölcsődére vonatkozó részének
átdolgozása, konkrétabbá, egyedivé tétele. Ez közös munkát kíván az intézményegység- vezetőktől,
szakalkalmazottaktól.
Összefoglalva:
A SZEOB „életének” első évében kisebb- nagyobb döccenőkkel, de jól működött. A problémákat
kizárólag a szokatlan, újszerű helyzetek, a megváltozott körülmények okozták, melyek természetesnek
tekinthetők, s kezelhetők, megoldhatók intézményi szinten. Személy szerint örülök, hogy részese lehettem
az intézmény ezen, nagyarányú átalakulásának.
Örvendetes, hogy egy év alatt sikerült az intézmény nevével, logójával is az egységességet erősíteni, hogy
mindemellett minden telephelyünk felvette az egyedi, csak rá jellemező nevét is.
Működik, s folyamatosan aktualizált intézményünk honlapja. A jövőben a tagóvodáknak is itt kell
meghirdetniük, prezentálniuk programjaikat.
Köszönet és elismerés illeti az intézmények alkalmazottait, akik hozzáállásukkal, munkájukkal szinte
észrevétlenné tették ezt a nagy átalakulást.
Köszönet a fenntartónak, s tulajdonos önkormányzatoknak, a hivatalok apparátusának, hogy segítették az
intézményi átszervezés feladatait, hogy az intézményi kérelmeket- lehetőségeik függvényében- pozitívan
értékelték, támogatták.
Bízom a jövőbeni eredményes együttműködésben, bízom abban, hogy a gyermekjóléti alapellátás
intézményi feladatait ellátó Tótágas Bölcsőde intézményegység, valamint a kötelezendően ellátandó
óvodai nevelési feladatokat ellátó óvodai intézményegység a tulajdonosi önkormányzatoknak olyan,
fontos, figyelemre, törődésre érdemes intézménye lesz, ahol a kistérség 0-7 éves korú gyermekei
nevelődnek, fejlődnek.
Szentgotthárd, 2011. június 17.
Tisztelettel:
Kovács Tiborné
SZOEOB igazgató

2.sz. Melléklet
SZOI:

SZENTGOTTHÁRD és KISTÉRSÉGE OKTATÁSI INTÉZMÉNY
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
ARANY JÁNOS 1-4. ÉVFOLYAMA
9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.
Tel.: 94/554-173  Fax: 94/554E-mail: igazgato@sztg-arany.sulinet.hu

Beszámoló intézményegységünk 2010/2011-es tanévének munkájáról
Intézményegységünk alapfeladatát - az általános iskolai oktatást, nemzetiségi nyelvoktatást, két tanítási nyelvű
oktatást, alap óraszámú nyelvoktatást, sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált és integrált oktatását – a
törvényi előírásoknak megfelelően, a jogszabályi változásokat figyelembe véve - munkaterv alapján végezte.
Statisztikai adatok:
alsó tagozat (1-2. alsó tagozat (3-4. eltérő
tantervű
évf.)
évf.)
tagozat
ÖSSZESEN
fő
fő
%
fő
%
fő
%
%
Létszám tanév elején
190
170
17
100
100
100
377
100
Elköltözött
5
3
0
3
2
0
8
2
Más iskolából jött
2
0
1
1
0
6
3
1
Bejáró tanulók
86
73
12
45
43
71
171
45
Szakkörös tanulók
20
8
0
11
5
0
28
7
Cigány tanuló
5
8
6
3
5
35
19
5
Veszélyeztetett tanuló
2
2
6
1
1
35
10
3
Létszám félévkor
188
168
19
99
99
106
375
100
Létszám tanév végén
186
166
18
98
98
100
370
98
1-2 tárgyból bukott
0
0
0
0
0
0
0
0
3 vagy több tárgyból
bukott
0
0
0
0
0
0
0
0
Kitűnő
51
50
1
27
29
6
102
27
Jeles
33
31
0
17
18
0
64
17
Jól megfelelt
67
45
6
35
26
33
118
31
Megfelelt
16
22
8
8
13
44
46
12
Gyenge
2
10
2
1
6
11
14
4
Mulasztás miatt nem
oszt.
0
0
2
0
0
11
2
1
Iskolalátogatási
biz.
kapott
0
0
0
0
0
0
0
0
Példás magatartás
116
102
7
61
60
39
225
60
Jó magatartás
61
56
7
32
33
39
124
33
Változó magatartás
8
8
3
4
5
17
19
5
Rossz magatartás
1
0
0
1
0
0
1
0
Pédás szorgalom
122
82
6
64
48
33
210
56
Jó szorgalom
57
51
9
30
30
50
117
31
Változó szorgalom
7
13
2
4
8
11
22
6
Hanyag szorgalom
0
0
0
0
0
0
0
0
Igazoltan
mulasztott
napok
6251
904
0
7155
Igazolatlanul mulasztott
napok
140
1413
0
132
Igazgatói dicséretek
160
0
0
160

Osztályfőnöki dicséretek
Tantestületi dicséretek
Tantárgyi dicséretek
Igazgatói büntetés
Osztályfőnöki büntetés

0
0
0
0
0

47
72
7
1
1

2
0
3
3
5

49
72
10
4
6

Személyi feltételek:
Az iskola alkalmazotti létszáma a 2010/2011-es tanévben 46 fő főfoglalkozású. Ebből 44 fő a pedagógus, 1 fő
iskolatitkár, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens. A 44 fő pedagógusból a törzsállomány 41 fő. 2 fő tanítót és 1 fő
német szakos kollégát alkalmazunk határozott idejű kinevezéssel. Ebben a tanévben 3 fő GYED-en lesz.
Az álláshelyek betöltésekor célunk a 100%os szakos ellátottság megtartása ebben a tanévben is.
Az intézmény személyi állományában történt változások:
 Egy fő rokkantnyugdíjba ment, helyette egy kollégát, akit már határozott idejű szerződéssel
foglalkoztattunk, megkapta határozatlan időre szóló kinevezését.
 Az intézményegység-vezető helyettes jelenleg GYED-en van, a helyére 2010. szeptember 1-jétől a
Széchenyi intézményegységből áthelyezett kollégát bízták meg.
 Helyette 1 fő határozott idejű szerződéssel dolgozik intézményünkben.
 Jelenleg 2 fő GYED-en van, helyettük határozott időre kinevezett kollégák látják el a feladatokat.
 Közös megegyezéssel távozott intézményünk egyik gyógypedagógusa 2010. október 3-án, ettől az
időponttól alkalmazunk 1 fő gyógypedagógust.
Tárgyi feltételek:
 Az előző évben pályázati forrásból megvalósult felújítások (fűtéskorszerűsítése, parketta felújítása)
garanciális bejárása megtörtént, a javításokra reméljük hamarosan sor kerül.

Tűzjelzőrendszerünket
meghibásodás miatt október folyamán ki kellett iktatni. Jelenleg nem működik.

Az épület nyílászárói az épülettel
egyidősek, így nem mindig teljesítik funkciójukat.
Bevételi források:
 Iskolánk alapítványa az NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiumához nyújtott be pályázatot, ahol sikeresen
nyert 157 900 Ft-ot, melyen egy Canon iR1024A típusú fénymásolót (290 eFt) vásárolt az intézmény.
 Alapítványunk támogatásával sikerül a tanév végén kitűnő tanulóinkat könyvvel jutalmazni (80 eFt).
 A Szülői Munkaközösség jóvoltából novemberben élményt nyújtó kiránduláson és színházlátogatáson
vehettek részt kitűnő tanulóink Zalaegerszegen (100 eFt).
 Ebben a tanévben a napközis anyagszügséglethez az anyagi fedezetet (80 eFt) és a diáknap költségeit is
(150 eFT) a SZM biztosította.
 A Szlovén Szövetség támogatta iskolánk szlovén nemzetiségi oktatását 150 eFt-tal, melyen applikációs
képeket, nyelvtani táblázatokat, mesekönyveket ill. DVD-lejátszót vásároltunk a szlovén nemzetiségi
nyelvoktatás számára.
 TIOP –pályázat keretében az iskolai könyvtárunk IKT eszközeit fejlesztjük.
 Az eltérű tantervű tagozatra járó gyermekek közül 4 fő számára Az Egészségesebb Jövőért Alapítvány
10 óra gyógyúszást biztosított .
 Az informatikai normatívából a bizonyítványok nyomtatásához szükséges notebookokat (3 db) 1 db
routert, 1 dbTB USB háttértár
at, 1 db hálózati nyomtatót
2 db USB pen drive-t, és 1 db
számítógép konfigurációt vásároltunk.
 Bérleti díjból származó bevételeink a SZOI bevételeinél jelentkeznek.
A munkatervből adódó feladataink értékelése
A tanév feladatai közül az egyik legnehezebb és a legnagyobb kihívást jelentők egyike az első osztályosok
fogadása, és beilleszkedésük segítése. Ez kisebb problémáktól eltekintve a szoktatási időszakban megvalósult.
Gondot okoz többek között, az eltérő környezetből, és az eltérő képességekkel érkezők kiszűrése, a gondok
feltárása a szülők felé. Évről évre emelkedik a tanulási nehézséges, a sajátos nevelési igényű, és a magatartási
zavarokkal érkező gyermekek száma, amit a jövőben az óvónőkkel karöltve feltétlenül meg kell oldanunk.
Tervezett programjainkat megvalósítottuk, a hagyományosakat néhány újjal bővítettük ki. Megtörtént az
elsősök avatása, évfolyamonként a sportdélutánok lebonyolítása, 3-4. osztályokban az egészséges életmóddal
kapcsolatos vetélkedő, a 2. évfolyamon a mesemondó verseny, a könyvtár által szervezett városi mesemondó
versenyre minden évfolyamból vettek részt tanítványaink, a Mikulás, illetve a karácsonyi műsor is a tervezett
szerint zajlott le a harmadik évfolyamon tanító kollégák vezetésével

Szakmai programjaikat is elvégeztük: a nemzettudat kialakítása érdekében az érintett osztályok az iskolai
rádión keresztül megemlékeztek az aradi vértanúkról (4.a osztály Kovacsics Borbála felkészítésével), valamint
nemzeti ünnepünkről (4.c és d osztályok Tóth Magda és Serfeczné Szukics Márta ünnepi műsorával).
Novemberben az iskola diákjai és az őket felkészítő nevelők munkájának köszönhetően az iskolánk tartotta az
Erzsébet napi megemlékezést Vinkóné Dancsecs Ágnes felkészítésével.
A lendvai kollégáknak az ősz folyamán magyar nyelvből bemutató órát tartott Tolnai Péterné. Munkaközösségi
bemutató órákon vettünk részt: októberben Nagy Emilné magyarból, novemberben Dancsecsné Bálint
Zsuzsanna matematikából, januárban Tóth Magda magyarból tartott órákat. Munkaközösségi bemutató óráink
zárása volt ebben a tanévben az 1. d osztályban. A módszertanilag jól felépített és hangulatos órát Vinkóné
Dancsecs Ágnes tartotta.
Az első osztályos tanítók decemberben tanítási órákon fogadták az óvónőket, amit szakmai beszélgetéssel
folytattunk.
A félévi méréseket igyekeztünk egységesen mérni, itt figyelembe vettük a fejlesztésben részesülő tanulók
képességeit, őket a minimum szintnek megfelelő mérési anyaggal mértük.
A második félévben az érintett osztályfőnökök már a következő tanévre készültek:
 februárban foglalkozáson fogadták a leendő első osztályosokat,
 közös szülői értekezleten vettek részt,
 beíratás után játékos órán vettek részt a gyerekek,
 a tanítók meglátogatták őket az óvodában.
Februárban a hagyományoknak megfelelően lebonyolítottuk a negyedikesek házi versenyét magyar nyelv és
irodalomból és matematikából. Két tanulónk továbbjutott a megyei versenyre is, ahol Németh Anna 3. helyezést
ért el magyarból, Fehér Márk 14. lett matematikából. Mindkét tanulót Kovacsics Borbála készítette fel a
versenyre.
Ebben a tanévben kevesebben vettek részt a levelező versenyeken, akik viszont végig megoldották a
feladatokat, valamennyien szép eredményeket értek el. Szép számmal indultak 3-4. osztályos tanítványaink a
Zrínyi Ilona matematika versenyen is, itt 17. helyezést Hujbert Patrik 4.a osztályos tanuló ért el, felkészítője
Kovacsics Borbála.
A Költészet Napja alkalmából nagyon színvonalas szavalóversenyen vettek részt a harmadikos tanulók, a
versenyt Bágerné Kovács Eszter és Tolnai Péterné szervezte. Márciusban megemlékeztünk Arany Jánosról,
intézményünk névadójáról. A megemlékezésre Tóth Magda kolléganőnk készült nagyon igényes és egyéni
ünnepi beszéddel. Nemzeti ünnepünket az iskolarádión keresztül elhangzott műsorral méltóan megünnepeltük, a
színvonalas műsort Horváthné Kovács Adrienn készítette az osztályával. A negyedikeseknek a sportdélutánt
Molnár Szabina kolléganő szervezte meg és bonyolította le. A sportprogramon a tanulók játékos feladatokon,
sorversenyeken mérték össze ügyességüket.
A tanév végi méréseket évfolyamonként egységesen mértük.
Tervezett programunk kiegészült a tanév folyamán bevezetésre kerülő pedagógus értékeléssel, ami iskolánkat
illetően 14 kollegát érint. Bízom benne, hogy a kezdeti rossz érzéseket ezzel kapcsolatosan sikerült
megszüntetni, és szakmailag építő jellegűnek tekintik. A látogatott órákat minden alkalommal megbeszéltük, az
elkészített óralátogatási jegyzőkönyvek alapján együtt értékeltük. Jelenleg az értékelés a teljesítményértékelés
összegzésénél tart.
Azokon az évfolyamokon, ahol nem indult szlovén nemzetiségi csoport, heti 1 órát (iskolai szinten) biztosítunk
szlovén nyelv tanulására. A korrepetáló ill. tehetséggondozó órákat, a nyelvi csoportbontásokat, a fejlesztő
pedagógus által tartott foglalkozásokat és az SNI-s tanulók egyéni fejlesztését az 52.§ által meghatározott
időkeret terhére láttuk el. A gyógytestnevelés megszervezéséhez nem használtuk fel a törvény adta órakeretet.
Az integráltan oktatott SNI-s tanulókkal ill. a gyógytestnevelésben részesülőkkel is a Széchenyi iskolából átjáró
kollegák foglalkoztak. A mindennapos testnevelésből adódó feladatokat nagy részben testnevelő kollegák látják
el, részben a napközi keretein belül biztosítottuk az órákat - tehát külön ráfordítás nélkül- , ill. külső
egyesületek edzései adtak erre lehetőséget.
Eltérő Tantervű Tagozat:
Tagozatunkon sajátos nevelési igényű gyermekek okatása és nevelése folyik. Jelenleg 17 gyermekkel
foglalkozunk, akik között nagyrészt tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott ill. halmozottan
fogyatékos gyerekek vannak. Szakértői vélemény alapján kétszeres ill. háromszoros fejkvóta jár a gyermekek
oktatásáért. A kötelező óraszám 15%-ában az iskola a gyermek szükségletének megfelelő foglalkozást biztosít
(rehabilitáció, logopédia). Gyógytorna helyett -, amely konduktor vagy gyógytornász szakembert igényel -, csak
gyógytestnevelést biztosítottunk. A kötelező rehabilitációs fejlesztéshez több speciális fejlesztő eszközre lenne
szükség.
Több éve támogatja a tagozatot a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete (kirándulás, technikaórák
anyagszükséglete).
Az ETT-on törvényileg előírt óraszámok ill. az integráltan oktatott SNI-s tanulók folyamatosan növekedő száma
indokolttá tenné még egy gyógypedagógus (tanulásban akadályozott és logopédia szakos) alkalmazását.

Napköziotthon:
Iskolánkban 15 napközis csoport működik ebben az évben. A tavalyi évben már bevált a rugalmas tanórakezdés,
így ebben a tanévben is ezt alkalmaztuk. Az első és második évfolyamon 60 perc a harmadik, negyedik
évfolyamban 75 perc a tanóra időtartama. Idén is folytattuk a klub napközis foglalkozásokat, bár anyag
hiányában kevesebbet tudtunk tartani. Azok, azonban amelyeket megtartottunk, nagyon jól sikerültek, a
gyerekeknek nagy élményt nyújtottak. Napközis nevelőink aktívan résztvesznek az iskolai programok
lebonyolításában: farsang, sportnap, gyermeknap.
Gyermek- és ifjúságvédelem:
Iskolánkban órakedvezménnyel látja el 1 fő a gyermekvédelmi feladatokat a hatályos jogszabályok alapján.
Kollégáival napi kapcsolatot tart fenn az éppen aktuális ügyekkel kapcsolatban, hiszen a gyermekek érdekeit
csak a hatékony együttműködéssel képviselhetjük. Rendszeresen kérünk és kapunk segítséget a Családsegítő
munkatársaitól.
Ebben a tanévben is kértünk rendkívüli segélyt egy tanulónk családja számára.
Igazolatlan mulasztások miatt két gyermekkel kapcsolatban történt feljelentés. Elköltözés alkalmával nem történt
meg a gyermek iskolából való kijelentése, a másik esetben pedig megtörtént a családi pótlék megvonása.
Prevenciós munkánk az iskola védőnőjével karöltve történik. Minden évben megrendezésre kerül - az
egészségnevelési hónap aktualitása révén- rajzpályázat, iskolai vetélkedő. Ebben az évben fontosnak tartottuk
már negyedik osztályban megrendezni fiúk és lányok részére külön felvilágosító óra megtartását.
A tanév második félévében eredményesek voltak a Családsegítő munkatársai által szervezett és megtartott
foglalkozások, az iskolai agresszió megszüntetésére, feloldására.
Nagy előrelépést jelent munkánk megsegítésében a városi pszichológus munkába állása. Intézményünkből eddig
11 gyermek részére kértünk segítséget. / Természetesen szülőkkel történt előzetes egyeztetés után./
Nyilvántartásunkban 86 gyermek szerepel. Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 7 gyermek, veszélyeztetett 10.
Német-magyar két tanítási nyelvű oktatás
A harmadik éve folyó oktatást Pedagógia Programunk, a tantervek ill. az azok alapján megírt tanmenet alapján
végezzük. A megfelelő színvonalú oktatás érdekében fontosnak tartjuk kollegáink ez irányú továbbképzését.
Ebben a tanévben vett részt 2 tanító a német nyelvi műveltségterületi képzésen, mellyel lehetővé válik, hogy a
két tanítási nyelvű órákat is tartsanak, (így most már összesen 4 fő). 2 kollegánk vett részt A német nyelv a
testnevelésórákon c. tanfolyamon. – A tanfolyam ingyenes volt, csak az útiköltséget kellett fizetni. Célunk, hogy
olyan tanítói csoportot alakítsunk ki, akik az osztályukban a magyar, matematika stb. tantárgyakon kívül a két
tanítási nyelvű tantárgyakat is taníthatják (rajz, technika és testnevelés). Ez a tanítók óraszáma miatt fontos.
Ebben a tanévben kiemelt feladatunk volt, hogy felkészüljünk a következő két nyelvű környezetoktatására.
Tantervünk már készen van, a tanmenet és szókészlet pontosítása ill. kiegészítése még a nyáron ránk váró
feladat.
Kollegáink kezdetben negyedévente, jelenleg félévente írásban számolnak be a két tanítási nyelvű osztályokban.
A saját magunk által készített applikációs képeket ebben a tanévben sikerült vásárolt képekkel is kiegészítenünk,
amely nagyban megkönnyíti munkánkat.
Szakmai fejlődésünkhöz az is hozzájárul, hogy a német munkaközösségen belül kiemelkedően jó a nevelők
közötti munkakapcsolat. ( Rengeteg feladatlapot készítenek a kollegák a különböző gyakorló órákhoz, melyet
egymás között megosztanak.)
A megfelelő számú jelentkezők biztosítása érdekében részletesen tájékoztattuk a szülőket a képzésről szülői
értekezlet keretében. Az idén is sor került bemutatóórákra az itt tanulók és leendő első osztályosok szüleinek is,
hogy lássák, az 1-2 év során hová jutnak el, azaz milyen tudásszintre érnek a két tannyelvű osztályban tanuló
gyerekek.
Ebben a tanévben túljelentkezés volt, így a Pedagógiai Programunkban meghatározottak szerint
képességfelmérést tartottunk az óvodában. Így a megszokott környezetben oldottan vettek rész ezen a jelentkező
óvodások.
Ebben a tanévben már versenyeken is vettünk részt az itt tanuló diákokkal.
Szombathelyen versmondó versenyen vett részt évfolyamonként 2-2 tanuló.
Csuk Dominik 3.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Levelező versenyen is több tanulónk tette próbára
folyamatosan tudását, közülük Hurtik Nóra 3 a osztályos tanuló országos 17. lett.
Szentgotthárd, 2011. június 16.
Vassné Juhász Enikő
intézményegység-vezető helyettes

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
Szentgotthárd, Füzesi út 7.
Tárgy: Beszámoló a 2010/2011-es tanévről
Intézményünk 2010/2011-es tanévben általános iskolai nevelést és oktatást, mint alapfeladatot látott el. Alapító
okirata szerint biztosította tanulóinak az alapóraszámú angol és a német nyelv, az emelt óraszámú német nyelv,
valamint a német nemzetiségi nyelv oktatását. Lehetőséget biztosított a szlovén nyelv elsajátítására csatlakozó
órában, szakkör formájában. Az egészséges életmódra nevelés részeként ötödik, hatodik és hetedik évfolyamon
próbálkoztunk a mindennapos testnevelés bevezetésével. Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok
foglalkoztak a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal. A szakképzett
gyógytestnevelő
kistérségi
szinten
látta
el
a
feladatokat.
A 2010/2011-es tanévben a tanulócsoportjaink száma 12-re, a tanulólétszám 281 főre csökkent.
Személyi feltételek:
Intézményegységünkben 26 pedagógus (közülük egy fő félállásban, egy fő határozott idejű kinevezéssel) és 1
iskolatitkár látta el a feladatokat. Szakos ellátottságunk 100%-os volt. Ha a tanév során három, vagy annál több
pedagógus egy időben távol volt, előfordult, hogy gondot okozott a helyettesítésük. Két kolléga betegség miatt
kényszerült tartós távolmaradásra, az ő helyettesítésüket külső óraadók alkalmazásával tudtuk megoldani.
Tárgyi feltételek:
Iskolaépületünk nagy előnye, hogy az oktató, nevelő munkát nagyon jól kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. A
tágas és világos osztálytermek, a széles folyosók, a tornaterem megfelelő mozgásteret biztosítanak tanulóinknak.
Az 1985-ben átadott épületen azonban a tető javításán, a tornacsarnok parkettázásán és a már életveszélyes
állapotban lévő áramfogadó szekrény karbantartásán kívül semmilyen jelentősebb felújítás nem történt. Az eltelt
25 év nagyon meglátszik a nyílászárókon, az osztálytermek padozatán, a folyosók és termek falburkolatán,
az aula kövezetén és sajnos a hazai és nemzetközi sportrendezvényeknek is helyet adó tornacsarnok
vizesblokkjain.
Eszközbeszerzés az informatikai és a könyvtárak fejlesztésére kiírt pályázati támogatásból valósulhatott meg.
Ezenkívül két nyertes pályázatunk volt a tanév során, az elnyert összeget drogprevenciós feladatok
megvalósítására, illetve labdarúgás sport utánpótlás támogatására fordíthattuk. Egyéb tantárgyak tanításánál a két
általános iskola szertárkészletéből még működő eszközökkel dolgoztunk. Leginkább a természettudományi
szertárak szorulnak fejlesztésre.
Tapasztalatok, szakmai munka, annak eredményei:
Éves munkatervünkben megfogalmazott feladatokat teljesítettük. Igyekeztünk egységes pedagógiai
követelményeket kialakítani. Módszertani kultúránk nemcsak a továbbképzéseken való részvétellel, hanem a
munkaközösségek foglalkozásain, bemutató órákon is fejlődhetett. Az idei év tapasztalatai is azt erősítették,
hogy az idegen nyelvi munkaközösség kivételével csak azok a munkaközösségek működnek jól, amelyek egy
intézményegységen belül szerveződnek. Nálunk ilyen a matematika és a magyar. Az idei tanévben kidolgoztunk
és elindítottunk az intézményben egy pedagógus értékelési rendszert, melynek keretében rendszeressé váltak az
óralátogatások. Pedagógusaink szakmai felkészültségével, az alkalmazott módszerekkel, a tanórák légkörével
kapcsolatban sok pozitív tapasztalatot szereztünk.
A
tanév
elején
tervezett
programokat,
eseményeket
sikerült
megvalósítanunk.
Részesei lehettünk a DÖK hangulatos rendezvényeinek: „sulinyitogató”, farsang, diáknap. Kirándulást,
színházlátogatást szerveztünk az alapítvány támogatásával. Az idei tanévben is ápoltuk kapcsolatainkat a
szlovéniai és ausztriai testvériskolákkal szakmai, sport és kulturális területen egyaránt. Iskolánk adott helyet a
Zrínyi és Gordiusz matematika verseny megyei fordulójának, a következő tanévtől pedig már a Bolyai
matematika
csapatversenynek
is,
kiküszöbölve
ezzel
tanulóink
utaztatását.
A tornacsarnok több alkalommal színhelye volt diákolimpiai versenyeknek, hazai és nemzetközi
sportrendezvényeknek. Saját rendezvényeink: Széchenyi kupa, Atlétika gála, kézilabda kupák.
Diákjaink rendszeresen szerepeltek a városi és környékbeli megemlékezéseken. Karácsonykor kulturális
gálaműsort tartottunk a színházban.
Tanulóink számos iskolai, városi, területi és országos versenyen szerepeltek sikeresen. Közülük a
legrangosabbak:
Kazinczy szépkiejtési verseny területi forduló 3.hely, 1 hely(Kazinczy Érem) Dunántúli döntőn bronz fokozat

Országos német nyelvi verseny megyei forduló 3. hely
Nemzetiségi német tanulmányi verseny 2.5. 6. hely
Beszélni Nehéz Körök Országos Találkozója 1. hely, 2. hely
Hanyvári Pál kommunikációs emlékverseny 1. hely
Országos Zrínyi matematika verseny megyei forduló 3. hely
Bolyai matematika csapatverseny 6. hely
Országos történelem tanulmányi verseny 4. hely
Diákolimpia megyei döntő fiú labdarúgás 2. hely
Diákolimpia megyei döntő lány labdarúgás 2. hely
Diákolimpia területi döntő fiú kézilabda 2. hely
Diákolimpia országos döntő fiú torna 7. hely
Diákolimpia megyei döntő fiú atlétika 3. hely
Kenguru levelező matematika verseny megyei 1.hely
Apáczai természettudományos verseny 2. hely
Szépen szerepeltek tanulóink városi és megyei szavalóversenyeken, megyei informatika versenyen,
közlekedésbiztonsági vetélkedőn, vöröskeresztes versenyen, zenetörténeti vetélkedőn, Bendegúz levelező
versenyeken.
Tanulóink a tanulmányi és sportversenyek többségén csak úgy tudtak részt venni, ha utazásukat megszerveztük.
Köszönjük a fenntartó e területen nyújtott segítségét.
Szentgotthárd, 2011. június 17.
Kocsisné Takács Éva
intézményegység-vezető
helyettes
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Telefon: (94) 554-227, Fax: (94) 554-226
E-mail: vmg@vmg-sztg.sulinet.hu
A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium beszámolója a 2010-2011-es tanévről
Az iskola alkalmazotti létszáma a 2010-2011. tanévben 28 fő. Ebből 26 fő pedagógus, 2 fő pedig
iskolatitkárként dolgozik.
A személyi állományban az elmúlt tanévhez képest változás, hogy szeptembertől Csepregi-Molnár
Adél, GYED-en lévő kolléganőnk visszajött dolgozni. Reiss Anikó angol szakos pedagógus munkaviszonya
felmondás miatt megszűnt, helyette Frigyné Molnár Magdolnát alkalmaztuk. Az emelt szintű nyelvi képzésre
visszatérve illetve az egységes iskola létrehozása miatt a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumában a szakórák
ellátását szeptembertől csak a túlórák növelésével tudtuk megoldani. A túlórák számának csökkenése igazán
csak két év múlva várható, amikor az utolsó nyelvi előkészítős osztályunk is végez. Ebben a tanévben három
pedagógus járt valamilyen képzésre a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában. Jakab
Anikó és Sulyok Beáta biológiatanár mesterszakon, Medgyes Szilvia pedig gyakorlatvezető mentortanár
szakirányú továbbképzésen vesz részt. Két fő – Ferencz Krisztián és Gyökös Réka – a SZOI Széchenyi István ill.

Arany János Általános Iskolájából áttanítással dolgozott nálunk, földrajz és magyar órákat tartottak. Ettől a
tanévtől kezdve az iskolai könyvtár nyitva tartását Csehné Farkas Marietta és Virágné Farkas Judit segítségével
oldottuk meg. Így a szakos ellátottság továbbra is 100 %-os. Ernst Attila a SZOI Széchenyi István Általános
Iskolában, Mátyás Anikó pedig – a túlórák terhére – a magyarlaki tagiskolában látott el oktatási feladatokat.
Iskolánkban az elmúlt tanév során csak a legszükségesebb munkákat végeztettük el: a tantermek
lábazatának festését illetve egészségügyi festést, javítást, valamint a tornaterem tetőzetének javítását.
Az informatikai oktatás tárgyi feltételeit eddig még sikerült biztosítanunk, mert a gimnázium
alapítványa segítségével felújítottuk a számítógép parkunkat. Ennek ellenére e téren már a tanév végén újabb
problémák adódtak, hiszen a gépek folyamatos felújítása illetve cseréje lenne az ideális, amire sajnos nincs
anyagi keretünk.
Az ember és természet műveltségi területhez tartozó természettudományos tantárgyak, így a fizika,
kémia, biológia külön előadótermekkel, szertárakkal és laborokkal rendelkeznek. A természettudományos
oktatás fejlesztéséhez kísérleti eszközök beszerzésére, bővítésére sajnos az elmúlt tanévben nem volt
lehetőségünk.
A csoportbontások gyakorlatilag megszűntek. Csak ott alkalmaztunk csoportbontást, ahol ez a technikai
feltételek miatt szükséges volt. Természetesen az emeltszintű nyelvoktatás is külön csoportokban folyt. A
törvény által előírt módon az emeltszintű érettségi vizsgákra felkészítő foglalkozásokat tartottunk heti 2-2 órában
a 12.A és a 13.B osztályoknak (magyar, történelem, matematika, angol nyelv – két csoportnak, német nyelv)
illetve a 11.A és 12.B osztályoknak (magyar, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia).
A tanév során minden kollégánál sikerült órát látogatni. Kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalabb
kollégák óralátogatásaira, ellenőrzéseire. Az ellenőrzések célja volt, hogy a pedagógus kollégákat segítsük a
hatékony módszerek és tanítási technikák elsajátításában. Diagnosztizáljuk a problémákat.
Továbbra is biztosítottuk tanítványainknak az ECDL vizsgáztatás tárgyi és személyi feltételeit.
Tanítványainknak lehetősége volt a gimnáziumban angol és német nyelvből – alap, közép és felsőfokú – ECL
nyelvvizsgát tenni.
Nemzetiségi nyelvként oktatjuk a szlovén nyelvet. A szlovén, mint idegen nyelv mellett, a szlovén
népismeretet is tanítjuk.
A tanév során a hagyományos rendezvényeink (pl. Mazsolaavató, Szalagavató, stb.) mellett idén
Vörösmarty Mihály születésének 110. évfordulójának alkalmából rendhagyó Vörösmarty-napot rendeztünk.
Ennek keretében rendhagyó irodalom órát, műveltségi vetélkedőt, csillagászati előadás, szavalóversenyt
szerveztünk a SZOI intézményegységei illetve a város középiskolásai számára.
2011 márciusában a városi ünnepi műsor megrendezése is a gimnázium feladata volt.
A tanév szakmai munka eredményességét mutatja, hogy tanulóink több területi, megyei, országos
versenyen is nagyon szép sikereket értek el. Külön említést érdemel a Nemzetközi Kenguru Matematika-, a
Nemes Tihamér Számítástechnika verseny, a szlovén, német illetve fizika OKTV, valamint a megyei Eötvös
Loránd Fizikaverseny, illetve a sportversenyek.
Nagyon sok tanulónk tesz egy vagy több nyelvből is közép, vagy felsőfokú nyelvvizsgát, illetve sok
érettségiző diákunk szerzi meg az ECDL bizonyítványt.
Ebben az évben is tudtuk biztosítani néhány osztályban az úszásoktatást. Tanulóinknak két sítábort
szerveztünk: az olaszországi Tarvisioba, és a szlovéniai Roglára. 2011. májusában egy egynapos németes
tanulmányi kirándulást szerveztünk Ausztriába. A tavaszi szünetben 26 diákunk és 3 kollégánk vett részt
egyhetes angliai tanulmányi kiránduláson. Az Országos Szlovén Önkormányzatnak köszönhetően több tanulónk
is részt vehetett Ljubljanában egy egyhetes intenzív szlovén nyelvtanfolyamon.
A személyi juttatások szinte csak az alapbérekre korlátozódtak. Helyettesítést csak a legszükségesebb
esetben fizettünk, a helyettesítéseket lehetőség szerint óracserékkel oldottuk meg. Csak a tantárgyfelosztásban
elfogadott túlórákat fizettük ki. A túlóra számunk sajnos elég magas, ennek oka elsősorban az, hogy a nyelvi
előkészítő osztály megszűntetésével a közismereti tantárgyak óraszámai ebben a tanévben megnövekedtek. A
dologi kiadásokat nem léptük túl. Ennek ellenére nagy gondot jelent a különböző sportversenyeken,
diákolimpiai selejtezőkön való részvétel. Az utazási költségek ugyanis jelentős összeget jelentenek.

Szentgotthárd, 2011. június 17.
Balogh Éva
intézményegység-vezető
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A SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység beszámolója a Szentgotthárd Város
Képviselőtestületének a „Beszámoló az oktatási intézmények 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási
képzés feladatait” című előterjesztéséhez.
Személyi feltételek:
A Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységben a 2010/11-es tanév vonatkozásában a személyi
feltételek körében a cselló tanszakon történt változás, szeptembertől új pedagógus, Benkő Éva tanárnő látta el a
gordonka főtárgyú tanulók oktatását. Távollévő pedagógusunk, üres álláshelyünk nem volt. Három dolgozónk a
SZOI Széchenyi István Általános Iskola, illetve a SZOI magyarlaki-csörötneki tagintézményben is ellátott
órákat.
Dologi feltételek
Az oktatás tárgyi feltételei között nem sikerült változtatnunk az intézményegység elhelyezési körülményein, a
művészetoktatás méltó elhelyezésére kialakított elképzelésünk egyenlőre nem nyert támogatást pályázati
segítség bevonásával.
A szakmai, tárgyi feltételrendszerünket negatívan érintették a dologi kiadási előirányzatok csökkenései.
Szerencsére az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására kialakított keretből, mint kiválóra
minősített intézmény 936.000.- Ft támogatást nyertünk, melyet arányosan használtunk fel a zeneművészeti, és a
képzőművészeti ág szakmai eszközeinek beszerzésére.
A tanév szakmai munkája
A tanévet előkészítő tehetségkutatások sikeresek voltak, 2010. szeptemberében zeneművészeti ágon 225 fővel,
képző- és iparművészeti ágon 67 fővel, összesen 292 tanulóval kezdtük meg a tanévet. Különösen örvendetes,
hogy a kis előképző évfolyamra, valamint a képzőművészeti ágra újonnan jelentkezők száma magas volt, ez
meghatározó a művészetoktatás jövője szempontjából. Kevésbé örültünk annak, hogy a magyarlaki kihelyezett
tagozaton a szülők a kivárás mellett döntöttek, és a kezdő évfolyamon nem indult el új csoportunk.
A szorgalmi időszakban programokkal gazdagon, de zavartalanul folyt az oktatás. Szakmai célkitűzéseink között
szerepelt a csoportos muzsikálás hangsúlyozott fejlesztése. Zeneiskolánk nagyobb csoportjai, a Rábavölgyi
Vonószenekar, valamint az Ifjúsági Fúvósegyüttes szépen fejlődött. Művészeti csoportjaink 2010.
decemberében, illetve 2011. májusában európai uniós rendezvények keretében léptek fel, mellette külföldi
fellépéseket is teljesítettünk, valamint önálló zenekari koncertek csendültek fel szentgotthárdi helyszínen.
„A” tagozatos növendékeink a félévi, és az év végi vizsgák alkalmával adtak számot hangszeres
előrehaladásukról, illetve magánének tanszakunk a szolfézscsoportok bevonásával színházi musical bemutatót
tartott Presser-Sztevanovity: Padlás c. művét előadva. Hangszeres tanulóink közreműködésével a tanév folyamán
11 növendékkoncertet tartottunk, melyet tanszaki homogén bemutatók egészítettek ki. A tanév végén 3 tanulónk
tett művészeti alapvizsgát főtárgyból, 4 tanulónk pedig előrehozott művészeti alapvizsgát tett elméleti tárgyból.
A tanév folyamán „B” tagozatos tanulóink száma 14 fő volt, ebben a tanévben 1 klarinét szakos tanulónk indult
zenei pályára, sikeresen felvételizett a szombathelyi Művészeti Szakközépiskolába.
A tanév folyamán számos rangos versenyen vettek részt növendékeink, a XIII. Országos Koncz János
Hegedűversenyen négy tanulónk indult, ebből egy tanulónk bejutott az országos döntőbe, és a legjobb 8 között
végzett. A X: Országos Kodály Zoltán Szolfézsversenyen két tanulónk indult a területi válogatón, és egy fő az
országos döntőbe jutott és ott 2. helyezést ért el.
A regionális versenyek közül a győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján egy zongorista, és egy fuvolista tanulóval
képviseltettük magunkat, akik bronz, illetve ezüst fokozatot értek el. A Sistrum regionális hangszeres
versenyeken minden tanszakunk képviseltette magát, 1 nívódíjat, 4 arany fokozatot, 12 ezüst fokozatot és 2
bronz fokozatot értünk el. A fertődi regionális furulyaversenyről 1 nívódíjjal, 1 arany és 1 bronz fokozattal
térhettünk vissza.
Saját rendezésű versenyeink voltak: a Körzeti népdaléneklési verseny, melyet decemberben tartottunk 67 tanuló
részvételével, illetve a Körzeti Zenetörténeti Vetélkedő, melyet a Liszt év jegyében tartottunk. Képzőművészeti
águnk csatlakozott a témához, és a „Romantika és Liszt” témában hirdetett képzőművészeti alkotóversenyt,

melyből szép kiállítást tartottak tavasszal. Képzőművész tanulóink a tanév folyamán két önálló kiállítással
gazdagították Szentgotthárd kulturális életét, illetve képzőművész alkotótáborban vettek részt Szlovéniában,
Lendva közelében.
Pedagógus továbbképzéseink közül két dolgozónk vett részt nagy kreditszámú továbbképzésen, illetve számos
szakmai napon vettek részt kollégáink, melyek rövid lélegzetűek voltak ugyan, de rendívül hasznos gyakorlati
útmutatót adtak. Mi, szentgotthárdiak is kezdeményeztünk ilyen találkozót ebben az évben a furulyatanszakunk,
a hegedű tanszakunk, és a zongora tanszakunk szervezett neves külső szakember bevonásával belső
továbbképzést, melyet az érdeklődésre való tekintettel megnyitottunk a megye többi zenetanára felé is.
Művészetoktatási intézményünk idén ünnepelte 30 éves önálló működési jubileumát. Az évfordulót ünnepi
koncerttel és kiállítással tettük emlékezetessé a szentgotthárdi Színházban. A tanév további rangos rendezvényei
voltak: a zenei világnapi koncertjeink (Szentgotthárd és Körmend helyszínekkel), az adventi koncertek, a
magyarlaki bemutatók, a Hangjegyüldözők koncertje, a művészetoktatás napi Celldömölki találkozó, a Rábaparti Fesztivál (Körmend), alkalmi fellépések városi, társadalmi rendezvényeken.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel együttműködve tavaszi hangverseny-bérlet sorozatot szerveztünk 4
önálló epizóddal, hangversenyeink szépen látogatottak voltak. További zenei csemegét jelentett egy refektóriumi
énekest, illetve felvételiző növendékünk, Rápli Péter önálló klarinétestje a Refektóriumban.
A 2010/11-es tanévet ismét a végzősök koncertje zárta, ahol elbúcsúztunk azoktól a zeneiskolás
növendékeinktől, akik tanulmányaikat az alapképző és továbbképző évfolyamokon lezárták.
Nevelőtestületünk szabályalkotó tevékenységéhez tartozott a tanév folyamán az új szakmai követelményeket és
programot tartalmazó kerettantervek megismerése, azok alapján helyi tanterv készítése.
Intézményünk minőségirányítási programjába illeszkedően idén is működtettük pedagógus teljesítményértékelési
rendszerünket. Ebben a tanévben nevelőtestületünk négy tagja szakmai munkáját szemléltük meg közelebbről, és
értékeltük tevékenységüket. Munkáltatói oldalról igen negatívnak tartom, hogy a minőségi ellenőrzés
rendszerét igazi anyagi elismerési lehetőség, a kiemelkedően dolgozók megbecsülése nélkül vagyunk
kénytelenek működtetni.
Nevelőtestületünk szomorúan vette tudomásul a szentgotthárdi ifjúsági kórustevékenység
ellehetetlenülését, tervbe vettük a következő időszakban a zeneiskola közreműködésével egy új SZOI szintű
kórus indítását, de ez már a következő év feladataihoz tartozik.
A 2010/11-es tanév szorgalmi idejét meghaladó időszakra hagyományainkhoz híven művészeti táborba
invitáljuk növendékeinket. Tanulóink résztvevői a Vas Megyei Vonóstábornak, illetve 75 tanulóval indulunk
2011. augusztusában Balatonalmádiba 20. művészeti táborunk megtartására.
Szentgotthárd, 2011. június 17.

Csukly Gergely
intézményegység-vezető

3.sz. Melléklet
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

Beszámoló
a 2010/2011. tanév munkájáról
(rövidített összegző jelentés a képviselő-testület júniusi ülésére)
A tanév szorgalmi időszaka középiskolánk esetében 2011. június 28-án zárul. Jelen beszámoló nem
tartalmazza az érettségi-és szakmai vizsgák eredményeit, tapasztalatait, hiszen ezek jelen beszámoló
készítésének időszakában zajlanak.
Személyi feltételrendszer
I.

Tanulólétszám:

Időpont
2010. október 1.
2011. június 15.

Létszám
546 fő
Szakközépiskola:
334 fő
Szakiskola: 209 fő
Összesen: 543 fő

Év közben távozott
-

Év közben érkezett
-

13 fő

10 fő

Távozás okai:



Tankötelezettség megszűnése, munkába állás
Tanulási nehézség miatt iskola változtatása

Iskolánk tanulólétszáma a tanév folyamán gyakorlatilag nem változott.
Osztálylétszámok
Szakközépiskola/szakiskola
A 9 – 13. évfolyamokon 18 osztályt szerveztünk, az átlagos osztálylétszám: 25 fő volt.



A legmagasabb:
40 fő /osztály
A legalacsonyabb: 18 fő / osztály

A szakképző évfolyamokon 6 csoportban folyt az oktatás, az átlagos csoportlétszám: 12 fő volt.
Kollégium
Férőhelyek száma: 44
Időpont
2010. október 1.
2011. június 15.

Fő
49
50

Iskola
III. Béla SZKI:
38 fő
Feldbach:
11 fő
VMG
1 fő

Év közben távozott
2 fő
Ok:




Tanulmányi
Fegyelmi

Év közben érkezett
3 fő

2 csoportban folyt a nevelés – oktatás, az átlagos csoportlétszám: 25 fő.
Rendszeresen bentlakó diákok száma: 32 – 36 fő.
 Fegyelmi okból 1-1 hétre felfüggesztve 10 tanuló (ebből „feldbachi”4)
 1+2 hétre felfüggesztve: 1 tanuló
A 2010/2011-es tanévben véglegesen távozik várhatóan: 6-8 fő.
Felsőfokú szakképzés (NyME Sopron)
(levelező tagozat)
Gépészmérnök-asszisztens: 8 fős csoport. Mindenki befejezte az I. évfolyamot, megkezdetheti tanulmányait a
befejező évfolyamon.
Gimnáziumi képzés (Delfi Koronája)
(esti tagozat)
Időpont
2010. október 1.
2011. június 15.
2010. október 1.
2011. június 15.

évfolyam
12.
12.
11.
11.

Fő
22
22
12
5

Év közben távozott
1
1
7
-

Év közben érkezett
1
1
-

22 fő 12. évfolyamos hallgató érettségit tehet. Probléma, hogy a 11. évfolyamosok száma – tanulási nehézség +
munkahelyi okok miatt – 5 főre csökkent, mely az évfolyam megszűnéséhez vezethet.
Felnőttképzés
Képzés megnevezése
CNC forgácsoló
(Munkaügyi Központ támogatásával)
Lezárult: 2010. december 17.
Pneumatika, elektropneumatika
(BPW Hungária Kft. dolgozóinak)
Lezárult: 2010.december 09.
FOLYAMATBAN LÉVŐ TANFOLYAMOK
CNC forgácsoló
(Munkaügyi Központ támogatásával)
Folyamatban lévő
Vizsga időpontja: 2011. október
Kereskedő boltvezető
(Vasi TISZK támogatásával – önerő csak a vizsgadíj)
Folyamatban lévő
Vizsga időpontja: 2011. július
Összesen
II. Pedagógusok, dolgozók létszáma:
Engedélyezett létszám: 48 fő + 1 fő (óraadók)
39 fő főállású tanár/szakoktató
3 fő kollégiumi nevelő
1 fő könyvtáros
1 fő gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus
4 fő gazdasági, ügyviteli munkatárs
48 fő

létszám (fő)
13 fő
10 fő

11 fő

11 fő
45 fő

Változások a 2010/2011. évben




1 fő német szakos tanár 2010 őszétől szülési szabadságra ment. Helyettesítését részben német szakos
kollégáinkkal (heti 2-3 túlóra) oldottuk meg, részben pedig óraadó felvételével (Császár Gyöngyi
középiskolai némettanár), heti 10 órában.
2011 januárjától könyvtárosunk nyugdíjba vonult (megkezdte sétálóidejét), a feladatokat – a képviselőtestület korábbi határozata alapján – a Városi Könyvtár látja el – színvonalasan. Az „átállás” zavartalan
volt.
Gyed-en lévő kollégánk (Nagy Beáta, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár)
munkaviszonya - közös megegyezéssel – 2011 májusában megszűnt.

1, ill. 2 éves mester-/kiegészítő képzés keretében újabb diplomát szereztek:
Tanár neve

Szerzett diploma
megnevezése

Korábbi végzettsége

Bartakovics
Andrea
Tóthné Nagy
Emese*
Sohár Attila*

gyógypedagógus

Történelem-rajz szakos tanár

Mérés-értékelés tanára

Matematika – kémia - számítástechnika szakvizsgázott
tanár
Számítástechnika - matematika – fizika szakos
szakvizsgázott tanár
Kémia – biológia – környezetvédelem szakos tanár

Moldován Zsolt
Bedics Sándor*

Fizika szakos középiskolai
tanár
Környezetvédelmi
mérnöktanár
Multikulturális nevelés
tanára

Filozófia – magyar – orosz szakos szakvizsgázott tanár

A *-gal jelzettek esetében a képzés teljes költségét nyertes pályázat keretében finanszíroztuk.
A 2010/2011-es tanévben kezdte meg kiegészítő mérnöki képzését, mechatronikai mérnök szakon, a győri
egyetemen, Somogyi Péter (matematika –fizika - számítástechnika szakos) tanár.
Az egy tanárra eső nappali tagozatos tanulólétszám 14 fő volt. Az országos átlag 11-12 fő. Ez a tanév során
komoly „leterheltséget” jelentett.
A 2010/2011-es tanévben az alábbi iskolán belüli szervezetek működtek, segítve az iskolai neveléstoktatást:
1, Szülői Munkaközösség
Elnök: Trajbár Marianna
2, Közalkalmazotti Tanács:
Elnök: Pusztai Zsolt
Páli Edit, tag
Fodor Sándorné, tag
3, Pedagógus Szakszervezeti Csoport:
Vezető: Sohár Attila
4, Diákönkormányzat:
A diákönkormányzat alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata alapján működik.
Számlaszámmal, pénzeszközökkel rendelkezik.
Vadász András, 1/13./A iskolai jogviszonya megszűnt, ezért a vonatkozó jogszabályok betartásával, 2010.
szeptember 23-án új elnököt kellett választani.
Elnök: Kőrösi Zoltán 13.A
Elnökségi tagok:
Szalai Szabolcs, 11. A, Gáspár Bálint, 10. A
Diákönkormányzatot segítő tanár: Seres Csaba (2010.szept.30-ig), ezt követően Kovács András volt.

5, Iskolai diáksportkör
A diáksportkör szervezeti és működési szabályzata alapján működik. Számlaszámmal, pénzeszközökkel
rendelkezik.
A diáksportkört segítő tanár: Dömötör Tamás.
5, Minőségbiztosítási csoport:
Vezető: Pagonyné M. Marietta igh.
Tagok: Erős Klára
Koszár András
Horváth Erika (felnőttképzés)
6, Felnőttképzést szervező, irányító csoport:
Vezető: Kovács Katalin
Tagok: Koszár András, ECDL
Doszpot Bernadett, idegen nyelv
Kovácsné N. Szilvia, információ
Háklárné Cséve Mária, gazdasági ügyek
Páli Edit, pénzügy
7, Felnőttképzési Tanácsadó Testület
Elnök: Bedics Sándor
Titkár: Kovács Katalin
Tagok: Takács József
Hetényi Miklós
Szabó György
Kletterné Németh Ibolyka
Iskola mellett működő civil szervezet:
1, Szentgotthárd Szakképzéséért Alapítvány
-

Alapítás: 1992.
Az alapítványt ötfős kuratórium irányítja. Két alaklommal ülésezett. Döntései alapján támogatást
nyújtott a szakmai tanulmányi versenyeken résztvevő diákok költségeihez, a tanév végi tanulói
jutalmazásokhoz, valamint a tantestület szakmai tanulmányi útjához.
Tanórán kívüli feladatok ellátására kaptak megbízatást a 2010/2011. tanévben:

1, Ifjúságvédelmi felelős:
Papp Anna
Folyamatosan tartotta a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, védőnővel, s a Családsegítő Gyermekvédelmi
Intézménnyel.
A 2010/2011-es tanévben, a munkatervünkben meghatározottak közül az alábbi iskolai szintű feladatokat
végeztük el:
 Egészségfejlesztés, drogprevenciós tevékenység. Az előző két tanévben sikeresen lebonyolított
drogprevenciós pályázat folytatásaként, külső előadók meghívása történt két alkalommal, amelyen
mintegy 100 tanuló vett részt.
 Tehetséges, különböző szintű és témájú, valamint tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeken induló
tanulók számára tartottak tanáraik ingyenes felkészítő foglalkozásokat.
 Felzárkóztató, valamint érettségire felkészítő csoportokat szerveztek kollégáink, s számukra 20
óra/csoport felkészítést tartottak.

 A Humán munkaközösség tagjai műsort készítettek diákjaikkal, október 23-ra, melyet bemutattak a
városi ünnepségen, valamint a gimnázium, a Széchenyi Általános Iskola, s természetesen saját iskolájuk
diákjainak, dolgozóinak. Összességében több mint 1000 fő tekinthette meg az előadásokat a színházban.
A darabot írták, rendezték: Táncos Beatrix és Korpics Ferenc középiskolai tanárok.
 A mindennapos testedzés programjának megvalósítása
 A testnevelés munkaközösség tagjai heti négy délután különböző sportfoglalkozásokat tartottak, a
tömegsport-órák keretében.
 9, Sajnos nem sikerült előbbre lépnünk a testnevelés, sport tárgyi feltételrendszerének javítása
(felújítások) terén.
 Különösen sürgető lenne az elavult tornaterem padlózatának felújítása, s a kézilabda pálya
aszfaltozása. Sok balesetet előzhetnénk meg vele.
 10, Iskolánk Pedagógiai és Szakmai Programjában elfogadottak szerint – a Nyitott intézmény elvei
alapján – széleskörű kapcsolatrendszert ápoltunk városunk és tágabb környezetünk társadalmi, és
gazdasági szervezeteivel, beleértve a nemzetközi kapcsolatokat is.




Kiemelve ezekből:
OPEL – fejlesztéssel kapcsolatos munkacsoport létrehozása és tevékenysége
Pályázat benyújtása az Egészséges életmóddal kapcsolatosan Radenci,
középiskoláival, s a sárvári Tinódi Gimn. és SZKI-val.
A pályázat nyert, megvalósítás 2011-2013.

Lendva

 Hagyományosan és sikeresen került megszervezésre a Megyei III. Béla Informatika. Az érdem az
Informatika munkaközösségé.
 Több mint 300 diákunk vett részt a Civil Fórum takarítási akciójában.
 A testnevelés munkaközösség egész napos nemzetközi Király Kupa kispályás labdarúgó-tornát
szervezett fiúk és leányok számára.
 Első alkalommal szerveztük meg 2010. december 18-án a Kisebbségek Napját. A színházban előadás
hangzott el a városunkban és környékén élő kisebbségekről, a toleranciáról. Majd a toronyi cigány
Rajkók, s az apátistvánfalvi szlovén gyermek néptáncosok mutatták be diákjainknak műsorukat. Az
iskolában a vendéglős és szakács tanulók szlovén, német és cigány népi ételeket készítettek és mutattak
be.
Tanulmányi munka számokban
Közismereti tantárgyak
Iskola
Közismereti átlag
Közismereti bukások száma
Szakmai elméleti és gyakorlati átlag
Szakmai bukások száma:
Igazolt hiányzás
Igazolatlan hiányzás

2,87
81(15 %)
3,3
18(3,3 %)
77 óra/fő
4,7 óra fő

Szakközépiskolai
tagozat
3,05
56(16,7 %)
3,45
4(1 %)
75,6 óra/fő
4,88 óra/fő

Szakiskolai
tagozat
2,69
25(12 %)
3, 15
14(6,6 %)
29 óra/fő
4,6 óra/fő

Összességében az iskola átlagos tanulmányi eredménye: 3, 1.
A közismereti tantárgyak estében az alábbi tantárgyakban fordult elő a legtöbb sikertelenség:
 Matematika
 Történelem
 Magyar
A tanulók sikertelenségének oka összetett:


Képességbeli problémák







Tanulási nehézséggel küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.
Szorgalom, kitartás hiánya
Hiányos előképzettség
Motiválatlanság
Családi környezet

A legtöbb esetben a gyengén teljesítők esetében halmozottan jelentkeznek a felsoroltak.
A szakmai tantárgyakból az iskolai szintű bukások száma jóval alacsonyabb: 31 (5,7 %). A tanulmányi
eredmény is jóval magasabb, mint a közismereti tantárgyak esetében. Ez betudható a szakma iránti pozitív
attitűdnek.
Egyértelműen pozitívnak ítélhető, hogy az éves lemorzsolódás (távozás, kiiratkozás) az országos átlagnál
jóval alacsonyabb, gyakorlatilag nincs – mindössze: 1 %.
A tanulmányi versenyeken elért eredmények is azt igazolják, hogy a tanulók között sok a tehetséges diák:



Jól szerepeltek diákjaink az idei tanév első jelentős regionális szavalóversenyén is. A Vörösmarty
Mihály emlékére rendezett megmérettetésen Szalai Szabolcs 1. (11/A); Horváth Szabina 2.(13/A);
Németh Kitti pedig 3.(11/A) helyezett lett (felkészítő tanár:Táncos Beatrix).
Az Implom József Helyesírási Verseny iskolai fordulóján 28 tanuló mérhette össze tudását, közülük a
két legügyesebb helyesíró, Varga István 10/A osztályos (felkészítő tanár:Kissné Köles Erika) és
Kornyik Roland 10/D osztályos (felkészítő tanár:Gaál Mónika) tanulók képviselték iskolánkat január
19-én a megyei fordulón.

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKA VERSENY 2011 SZAKKÖZÉPISKOLÁS KATEGÓRIA
Országos
Megyei
Név
Évfolyam
Pont
Tanár neve
helyezés
helyezés
56
KOVÁCS BÁLINT
12
67.5
Tóthné Nagy Emese
3
73
M
ARCU
C
SONGOR
9
73.75
Mákosné
Mikos Eszter
4
114
K
UTAS
M
ÁTÉ
12
57.5
Tóthné
Nagy
Emese
5
144
F
ENYVESI
Á
DÁM
12
55
Tóthné
Nagy
Emese
8
122
S
ZILÁGYI
J
ENNIFER
9
67.25
Erős
Klára
9
254
KOZÓ BETTINA
9
57.5
Mákosné Mikos Eszter
9
314
L
ŐRINCZ
D
ÁNIEL
9
50
Mákosné Mikos Eszter
10
314
N
ÉMETH
G
ERGŐ
9
50
Mákosné Mikos Eszter
10
198
T
AKÁCS
R
ÉKA
12
50
Tóthné Nagy Emese
11
294
H
OLCZBAUER
A
NETT
9
57.5
Erős Klára
14
294
K
OZÓ
B
ÁLINT
9
57.5
Erős Klára
14
323
S
ERFECZ
A
NNAMÁRIA
11
44.75
Mákosné
Mikos Eszter
14
Matematikából saját Iskolai Csapatversenyünk került megrendezésre, ennek eredményei:
Szakközépiskola:
I. Kovács Lilla, Hermánszky Míra, Esztergályos Imre: 11.a, tanár: Erős Klára
II. Marcu Csongor, Orbán Attila, Lőrincz Dániel: 9.a, tanár: Mákosné Mikos Eszter
III. Holczbauer Anett, Boós Veronika, Szilágyi Jennifer: 10.a, tanár: Erős Klára
Szakiskola:
I. Kornyik Roland, Hunyadvári János, Varga Martin: 10.d, tanár: Papp Anna
II. Kardos Enikő, Joszt Zsolt, Bereczki Márk: 10.c, tanár: Somogyi Péter

A szakmai program megvalósulása
2010/2011-es tanév
Kitűzött feladat
A kitűzött feladat megvalósulása
Szakmai tantervek, programok hatályosságának
ellenőrzése
A munkaközösségek éves munkatervének
elkészítése
Tanmenetek elkészítése, leadása

Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai programok,
tantervek, hatályosságának felülvizsgálata megtörtént
2010.augusztus
Határidőre elkészült.2010.szeptember
Határidőre elkészült. 2010.szepteber

Szakmai javító vizsga szervezése

Szabályosan lebonyolításra került.2010. október

Együttműködés az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóságával

Az Őrségi Nemzeti Parkkal való együttműködés alapján
békamentési akcióban vettek részt tanulóink 2011.április

Nyíltnap

A munkaerő-piac képviselői, a Vasi Tiszk meghívott
előadóként támogatták beiskolázási programunkat.
GM Hungary(gépészet,elektronika),Pais Horváth Péter
Faktúra bútor (faipar),Szukics József
vállalkozó(informatika), Vasi Tiszk dr Ács Zoltán
igazgató 2010.október 08.
Eredményesen megvalósultak. Az első féléves
beszámolóban és a munkaközösségi beszámolókban
olvasható.
A Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
Budapesten a Szakma Sztár (Budapest) rendezvényen 45
diák vett részt 2011. május
Ötletből profit címmel sikeres, a vállalkozási készségek
fejlesztését célzó pályázat II. rész megvalósulása.
2010.november
A Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
szervezett képzési kiállításon standdal, bemutatóval
anyagi forrás hiányában nem vetünk részt. Képzési
kínálatunkról prospektust vittünk.2010. november
A Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
szervezett képzési kiállításon részt vettünk.
2010.november

Szakmai látogatások, kirándulások

Pályázat megvalósítás
Képzési kiállítás
Szombathely
Képzési kiállítás
Zalaegerszeg
Pályaválasztási tájékoztatók

Szakiskolai minőségfejlesztés,

Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás

CISCO vizsga
EBCL vizsga

Szentgotthárd, Apátistvánfalva, Csákánydoroszló,
Körmend (3 iskola) általános iskoláiban szülői
értekezleteken, diákoknak, képzési kínálat-tájékoztató
füzet
Pályaorientációs diagnosztikai mérés, értékelés a
szakiskola 9. évfolyamán, a tanulók teljes körérében
megvalósult 2010. december
Cisco Hálózati Akadémia, Microsoft IT Akadémia
(Cisco ITSSENTI számítástechnikai hálózattelepítő
tanúsítvány)
ECDL (Nemzetközi Számítástechnikai Oklevél)
EBCL (Nemzetközi Gazdasági Oklevél)
CISCO IT Essentials sikeres vizsgát tett 25fő, további
felkészítés folyamatban
4 tanulónk EBCL vizsga felkészítése folyamatban

CNC/ faipari / vizsga

Faipari CNC vizsgát tett, és faipari CNC-gépkezelő
tanúsítványt kapott 8 bútorasztalos tanuló 2011. május

Megyei III. Béla Informatika Verseny szervezése

13 vas megyei iskola 64 tanulója vett részt, a rendezvény
sikeres volt.
2010. decemeber-2011.március

Országos Szakmai Versenyen való részvétel

6 szakképesítésben, 3 szakmacsoportban 18 tanuló
részvételével versenyezetek.
Az országos eredmények külön részletezésben
találhatók.2011.február-május
Megyei hídépítő verseny –megyei I., helyezését érte el
iskolánk 3 fős csapata 2011.április

Szakmai versenyek, innováció
Pályázati forrásból eszközfejlesztés

Minőségfejlesztési rendezvény, programban való
részvétel
Minőségfejlesztés, Országos Kompetenciamérés
Szakmai rendezvényeken való részvétel

Partnertalálkozó, a vállalkozások, szakmai,
gazdasági szervezetek, érdekképviseletekkel

Nyertes Decentralizált, és a Vasi TISZK TIOP
pályázatából /részben/ elektronika-elektrotechnika,
gépészet területének eszközfejlesztésének megvalósítása.
Elektronikai labor kialakítása. 2010. december-2011.
folyamatos
TÁMOP 2.2.1. projekt Minőségbiztosítás alprojekt
keretében az ESZMK kidolgozása az IMIP és FMIP -ben
2010.decemeber, 2011.március.
A tanulói mérési –értékelési a 9. és a 10. évfolyam teljes
tanulói körében, matematika és szövegértés területén
2011.május 25.
Országos Szakképzési Tanévnyitó 2010.augusztus
TISZK Országos Szakképzési Konferencia 2010.október
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Konferencia,
Szakképzésfejlesztés 2011.február
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011.május
GYOSZ konferenciája 2011.május
Szakképzési Társaság Konferenciája 2011.május
A tervezett iskolai partner találkozóra a tanétterem
elkészültének időbeli csúszása miatt nem került sor.

Szakiskolai minőségfejlesztés,
Vasi Tiszk program

Pályaorientációs diagnosztikai mérés, értékelés II. a
szakiskola 9. évfolyamán, a tanulók teljes körére 64 főre
vonatkozóan. 2010. május 18.

Külföldi kapcsolatok erősítése

Szlovén-magyar közös pályázatok készítése
2010.szeptember
Ausztriában, Absamban a Nemzetközi faipari versenyen,
2 bútorasztalos tanuló szerepelt eredményesen, 8.
alkalommal vettünk részt. 2011.május

Partnerkapcsolat fejlesztése a felsőfokú
szakképzéshez

NYME- III. Béla SZKI felsőfokú gépipari
mérnökasszisztens képzéshez helyszíni találkozó a GMHungaryban 2011. március-április
Az Őrségi Nemzeti Parkkal való együttműködés
megvalósult.
A GM munkaerő-piaci igénye és a képzés
összehangolása
A GM-Hungary közös Tanműhely kialakítás a GM
területén folyamatban
GM-Hungary gyárlátogatás (10fő), szakmai párbeszéd
folyamatos 7fő részvételével.
EBCL oktató, vizsgáztató tanári továbbképzésen vett
részt 1fő
CISCO Hálózati Akadémia képzésében 3fő részesült

Partnerkapcsolatok fenntartása, fejlesztése

Szakmai továbbképzés

Szintvizsgák

Bútorasztalos, szakács, géplakatos, 11. évf. és 12. évf.-os
tanulók szintvizsgájának lebonyolítása megtörtént.

Szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

Folyamatban
2011. május - június

Érettségi vizsga szakmai előkészítő tárgyakból

Folyamatban
2011. május - június
A pálya-nyomonkövetési rendszer kialakítása, a Vasi
TISZK e-portfólió rendszerébe való végzős tanulók
regisztrációjának elvégzése.
2011.június 01-28.
A 3 éves szakiskolai képzés szerkezeti, tartalmi
követelményeinek megismerése

Minőségbiztosítás, pálya-nyomonkövetés
Vasi TISZK program
Felkészülés a szakképzés átalakulásra

Eredmények:
-

A CISCO Hálózati Akadémia programban a beiskolázásra kerülő mind a 3 tanár teljesítette a CISCO
követelményeit. Szeptemberben 30 diákkal kezdték el a képzést, eddig 25 fő szerzett CISCO IT Essentials
sikeres vizsgát.

-

A vendéglátó képzés (szakács, pincér, vendéglős) számára az új tanétterem kialakítására és berendezésére
került sor.

-

A Nyugat-Magyarországi Egyetemmel közösen indított felsőfokú gépipari mérnökasszisztens képzésben
minden hallgató sikeresen teljesítette az I. félévet, a második félévet egy hallgató kivételével (egy tantárgy
hiányzik) már mindenki sikeresen befejezte.
Kiemelt eredmények:
Országos verseny eredmények
Németh Tamás 1/13W végzős webmester tanuló az OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen)/Budapest országos 6. helyezést ért el, teljes vizsgamentességet és jeles osztályzatot kapott
minden modulból. (felkészítő tanár: Támis Gábor)
Szita Diána 2/14G végzős gazdasági informatikus tanuló az OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen)/Budapest országos 11. helyezést ért el, szintén vizsgamentességet és jeles osztályzatot kapott, egy
modul kivételével. (felkészítő tanár: Seres Csaba, Koszár András)
Nagy László 12/B osztályos bútoripari technikus tanuló az országos SZÉTV (Szakmacsoportos Érettségi
Tantárgyi Verseny)/Szolnok döntő fordulójában emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgát tett faipari
alapismeretek tantárgyból. Az országos 16. helyezésével a felsőoktatási felvételi eljárásrendnek megfelelően
40 többletpontot visz magával a szakirányú továbbtanulásánál.(felkészítő tanár: Pagonyné Mezősi Marietta)
A Szakiskolások Közismereti Tanulmányi Versenyének döntő fordulójában/ Nyíregyháza országos 2.
helyezést érte el informatikából Bereczki Márk 10.C osztályos szakács tanuló (felkészítő tanár: Palkóné
Nagy Zsuzsanna)
Sulics Bálint, végzett asztalos tanulónkat neveztük és készítettük fel a 2011-es LONDONI WorldSkills
asztalos világbajnokság Országos válogató, majd döntő versenyére, ahol az országos 5. helyezést érte el.
(felkészítő tanár: Pagonyné Mezősi Marietta, Baumgartner Rezső)
Országos verseny elődöntőn sikeresen szerepeltek:
Márton Dávid 3/13 bútorasztalos tanuló a SZKTV (Szakma Kiváló Tanulója Versenyen) a bútorasztalos
szakképesítésben egy modul írásbeli vizsga részéből vizsgamenteséget kapott.
(felkészítő tanár: Baumgartner Rezső, Bácsi Zoltán)
Molnár Krisztián 2/14V vendéglős tanuló az OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) vendéglős
szakképesítésben egy modul írásbeli vizsga részéből vizsgamenteséget kapott. (felkészítő tanár: Kurucz Csilla)

Takács Edina 2/14V vendéglős tanuló az OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) vendéglős
szakképesítésben két modul írásbeli vizsga részéből vizsgamenteséget kapott. (felkészítő tanár: Kurucz Csilla)
Megyei verseny eredmény:
A Megyei hídépítő verseny –megyei I., helyezését érte el iskolánk 3 fős csapata, Czáll Adrián, Horváth Dávid,
Mákos István.
Külföldi kapcsolatok:
- Ausztriában, Absamban a Nemzetközi faipari versenyen, 2 bútorasztalos tanulónk szerepelt eredményesen, a 8.
alkalommal vettünk részt.
- A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül közös pályázatot adtunk
be a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara muraszombati hivatalával az ivóvíz védelme témájában. A
vezető partner a szlovén fél volt. A pályázat a partnerpályázó korábbi nem megfelelősége miatt nem nyert.
- A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül beadott másik pályázat a
vendéglátás témakörben nyertes pályázat.
- Güssingbe vendéglős tanulókat fogadnak nyári gyakorlatra
Felsőoktatási intézményekkel való együttműködés:
- A NYME-Sopron karával együttműködve a felsőfokú gépipari mérnökasszisztens képzés egy évfolyammal a
második félév vége felé halad.
- Az NYME-Sopron képviseletével együtt iskolánkban Felvételi tájékoztató nyílt napot tartottunk, plakátot,
szórólapot készítettünk.
- A 2011/2012. tanévre nappali és levelező a gépipari mérnökasszisztens képzésre a meghirdetés megtörtént, a
felvételi jelentkezések megtörténtek, a felvételi eljárás folyamatban van.
- Az Oktatási Hivatal kezdeményezésére új együttműködési megállapodás aláírására került sor.
Gazdálkodásról
A 2010/2011 tanév gazdálkodása hatékonynak ítélhető. Bár szűkösen, de a rendelkezésre álló források a
feladatok ellátásához rendelkezésre álltak.
Eszközfejlesztésre a cégek szakképzési támogatása kertében került sor: 8. 732 eFt értékben.
Kiemelendő, hogy a 2011. év költségvetési tervezése nyugodt körülmények között zajlott. Nem zavarta az
iskolai nevelést-oktatást átszervezési, iskola-összevonási, stb. helyi oktatáspolitika.
Továbbra is probléma a kollégium helyzete. Épülete régi, leromlott állapotban van. Ekkora épületegyüttes
üzemeltetése 48-50 diák viszonylatában gazdaságtalan!
Összegzés
Az intézmény 2010/2011. tanéve az iskolai munkatervben meghatározottak alapján zajlott. A szerteágazó
tevékenységek ellenére szakmailag jó színvonalú munka folyt. Az iskolai tanulmányi átlag (3,1) reális.
A nevelés területén jelentkeztek iskolánkban azok a problémák, melyek országos viszonylatban is (pl.
néhány diák agresszív magatartása, vagy egyéb magatartási problémák). Következetes neveléssel, s a társ
szakmai szervezetekkel ezek a devianciák elkerülhetők, minimálisra csökkenthetők.
Ennek érdekében még hatékonyabb belső és külső információáramlást szükséges kidolgozni, valamint
minden tanár számára ilyen irányú szakmai felkészítést adni.
Fő célunk, hogy intézményünkben Szentgotthárd és környékének társadalmi-gazdasági igényei alapján jó
szakembereket képezzünk, teljesítettük.
Szentgotthárd, 2011-06-16
Bedics Sándor
igazgató

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011.június 29-i ülésére
Tárgy: A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez (1. számú
melléklet).
Az alapító okirat módosításának ágazati jogszabályváltozás az oka:
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet által életbe lépett, az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.)
MKM rendelet módosítása kapcsán az intézményeknek, illetve a fenntartóknak is
kötelezettségeik vannak.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 37. § (5) bekezdés b)
pontja kimondja, hogy alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágakat, azon belül a
tanszakokat meg kell nevezni az alapító okiratban. A fent említett 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelet módosítása alkalmával változások történtek a tanszakok elnevezésében is, ezért
szükséges alapító okirat módosítás az érintett intézményeknél.
Az új művészetoktatási követelmények és tantervi programok 2011. szeptember 1-jei hatállyal
lépnek életbe felmenő rendszerben. Azok számára, akik tanulmányaikat már a megelőző
tanévekben kezdték meg a régi tantervek a hatályosak. Ennek következtében az alapító
okiratban mind a két tantervi leszabályozás kell, hogy szerepeljen 2023-ig, amikor is kifut az
utolsó régi tantervek szerint tanuló évfolyam.
A Képviselő-testület előző ülésén fogadta el a SZOI Alapító Okiratát egységes formában, ezt
azonban most – a fentiek miatt - újból módosítani szükséges. Ennek menete a következő: első
lépésként a júniusi határozatot hatályon kívül kell helyezni, majd a módosításokat az
előterjesztés 2. számú melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot pedig az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóvá kell hagyni. A
határozathozatalokat követően kerülhet sor a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés
iránti kérelem benyújtására a Magyar Államkincstárhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Oktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása kapcsán hozott 134/2011. számú
Képviselő-testületi határozat 1.2) pontját visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és
Kistérsége Oktatási Intézmény Alapító Okiratának az Előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti módosításait, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt formáját az előterjesztés
3. 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. június 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelettel kérem, hogy a fenntartói jogok gyakorlójaként a Szentgotthárd és Kistérsége Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítani
szíveskedjenek egy 2011. szeptember 1-től életbe lépő jogszabályváltozás miatt.
Levelemhez mellékelem az alapító okirat érintett pontján a régi és új szöveget, valamint a módosítás
indoklását.
Köszönettel:
Csukly Gergely
intézményegység-vezető

2. sz. Melléklet
Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
2011. június 17.
Módosítás előtti szöveg
13.4.3. Alapfokú művészetoktatás keretében:
-

-

-

Módosítás utáni szöveg
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-

13..4.3./1. 2011. augusztus 31-ig megkezdett tanszakok esetében a tanulmányok befejezéséig:
- 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,

keybord,- számítógépes zene, brácsa, hegedű,
gordonka, nagybőgő, magánének, szolfézs,

hegedű, gordonka, nagybőgő, magánének, szolfézs, kamarazene.
Megalapozza a művészeti kifejező készségeket, ill. előkészít, felkészít a

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

-

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

13.4.3/2. 2011. szeptember 1-jétől megkezdett tanulmányok esetében:
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészet tanszak:
- vizuális alapozó gyakorlatok főtárgy - 1-2. előképző évfolyam,
- grafika és festészet alapjai főtárgy - 1-3. alapfokú évfolyam
Grafika és festészet tanszak:
- Grafika és festészet műhelygyakorlat főtárgy - 4. alapfokú
évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig
Zeneművész ágon:
Klasszikus zene műfaj:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott főtárgyak
Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba főtárgyak
Akkordikus tanszak: harmonika, gitár, ütő főtárgyak
Billentyűs tanszak: zongora, orgona főtárgyak
Vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő főtárgyak
Vokális tanszak: magánének főtárgy
Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól),
zeneelmélet (5. évfolyamtól) főtárgyak
Kamarazene tanszak: kamarazene főtárgy (továbbképző évfolyamoktól)
Elektroakusztikus zene műfaj:
Billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes
zene főtárgyak

Szöveges indoklás:
Az alapító okirat módosításának ágazati jogszabályváltozás az oka:
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet által életbe lépett, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló
27/1998. (VI.10.) MKM rendelet módosítása kapcsán az intézményeknek, illetve a fenntartóknak az alábbi kötelezettségeik vannak.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 37. § (5) bekezdés b) pontja kimondja, hogy alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti
ágakat, azon belül a tanszakokat meg kell nevezni az alapító okiratban. A fent említett 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosítása alkalmával változások
történtek a tanszakok elnevezésében is, ezért szükséges alapító okirat módosítás az érintett intézményeknél.
Az új művészetoktatási követelmények és tantervi programok 2011. szeptember 1-i hatállyal lépnek életbe felmenő rendszerben. Azok számára, akik
tanulmányaikat már a megelőző tanévekben kezdték meg a régi tantervek a hatályosak. Ennek következtében az alapító okiratban mind a két tantervi
leszabályozás kell, hogy szerepeljen 2023-ig, amikor is kifut az utolsó régi tantervek szerint tanuló évfolyam.
Szentgotthárd, 2011. június 17.

Csukly Gergely
Intézményegység-vezető

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) bekezdése 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,
 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 MagyarlakCsörötnek 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
Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

Mihály
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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. és 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236.
OM azonosító: 200627
2. Alapító szerve:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005.
3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:
 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
 Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(9963 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.)
 Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(9962 Csörötnek, Vasúti út 5.)
5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe
6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely magában foglal
egy egységes iskolai intézményegységet és magában foglal egy alapfokú művészetoktatási
intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a
gimnáziumi képzést.
7. Tagozat megnevezése:
- nappali;
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
-

sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és
oktatása;
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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
(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.)
 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 szakfeladatok
számával és megnevezésével:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

855932

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9-12/13. évfolyam)
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855931
852011
852021

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

853111
853113
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852022

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

852013

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

852023

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

852031

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

852012

562913
855911
855914
856020

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások

852014
852024
479901
931204
562917
931102

Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
Munkahelyi étkeztetés
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

852032

13.3. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
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 megkezdésére 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

36

-

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:
13..4.3./1. 2011. augusztus 31-ig megkezdett tanszakok esetében a tanulmányok
befejezéséig:
- Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában alapfokú nevelést és
oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: furulya, fuvola, oboa. Klarinét, fagott,
szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, zongora,
orgona, harmonika, szintetizátor, szintetizátor-keybord,- számítógépes zene,
brácsa, hegedű, gordonka, nagybőgő, magánének, szolfézs, kamarazene.
- Megalapozza a művészeti kifejező készségeket, ill. előkészít, felkészít a
szakirányú továbbtanulásra.
- Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet ágában alapfokú nevelést
és oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: vizuális alapismeretek, grafika,
bőrműves, kerámia, kézművesség, textil, tűzzománc készítő szakok
13.4.3/2. 2011. szeptember 1-jétől megkezdett tanulmányok esetében:
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészet tanszak:
- vizuális alapozó gyakorlatok főtárgy - 1-2. előképző évfolyam,
- grafika és festészet alapjai főtárgy - 1-3. alapfokú évfolyam
Grafika és festészet tanszak:
- Grafika és festészet műhelygyakorlat főtárgy - 4. alapfokú
évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig
Zeneművész ágon:
Klasszikus zene műfaj:
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Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott főtárgyak
Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba főtárgyak
Akkordikus tanszak: harmonika, gitár, ütő főtárgyak
Billentyűs tanszak: zongora, orgona főtárgyak
Vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő főtárgyak
Vokális tanszak: magánének főtárgy
Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól),
zeneelmélet (5. évfolyamtól) főtárgyak
Kamarazene tanszak: kamarazene főtárgy (továbbképző évfolyamoktól)
Elektroakusztikus zene műfaj:
Billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes
zene főtárgyak
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
 zeneművészeti ágban: 265 fő
 képző-iparművészeti ágban 140 fő

13.6. A feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezés joga:
13.6.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 1376. hrsz. alatt van
nyilvántartva. (Szentgotthárd Város Önkormányzat tulajdona)
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). (Szentgotthárd
Város Önkormányzat tulajdona)
13.6.3. A magyarlaki csörötneki általános iskola területe és épülete a magyarlaki 500/3 hrsz.
alatt van nyilvántartva (tagintézmény). (Magyarlak-Csörötnek Önkormányzat tulajdona)
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.
Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon feletti rendelkezési jogot a tula jdonos önkormányzatok gyakorolják .
14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza meg nyilvános
pályázati eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

38

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.
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
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium osztálybontási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testület felé (1. számú melléklet).
Az intézmény 10. évfolyamán a szakközépiskolai osztályok közül az „A” osztály létszám
jelenleg 39 fő: 17 fő informatikai, 22 fő vendéglátó szakirányon tanul.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 3. sz. Melléklet I. pontjában meghatározott
létszámok a 9-13. évfolyamon az átlag létszámot 28 főben a maximális osztálylétszámot 35
főben határozza meg, amely intézményi kérésre fenntartói engedéllyel 10 %-kal túlléphető –
jelen osztálynál ez történt és így 39 fő lehet az osztály létszáma. (A törvény előírásai szerint
az Oktatási Hivatal engedélyezheti a maximális osztálylétszám túllépését 20%-kal, de ez a
létszám már ezt is meghaladná.)
Az iskolához már 2 átvételi kérelem érkezett a vendéglátó csoportba, 1 fő jelezte, hogy a
szombathelyi iskola átszervezések miatt a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban
szeretné folytatni tanulmányait. A felsőbb 11. évfolyamból további 3 fő évismétlővel- 1 fő
vendéglátó, 2 fő informatika szakirányból – kell számolni. Mindez azt jelenti, hogy a
2011/2012-es tanévtől jelen állás szerint 45 fős lenne a leendő 11/ A osztály. Ezt sem a
törvény nem engedélyezi, sem a hatékony oktatás-nevelést nem szolgálná.
A fentiekre tekintettel azt kéri az intézmény vezetője, hogy az osztályt a 11. évfolyamtól egy
25 fős vendéglátó szakirányú és egy 20 fős - esetleg további átjelentkezők esetén
magasabb - létszámú informatikai szakirányú osztályra bonthassák. Az osztály
bontásával a 2011. évi költségvetésben elfogadott iskolai költségvetési támogatás nem
növekszik, mivel a 2011/2012-es tanévben a 9. évfolyamon a tervezett 4 osztály helyett csak
3 osztály indul, továbbá mind a személyi, mind a tárgyi feltételrendszer adott az
osztálybontásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium kérelmet elfogadja, és engedélyezi, hogy a 2011/2012-es tanévtől a
szakközépiskolai képzésben a 10. évfolyamon az „A” osztályt megbontsa egy 25 fős
vendéglátó és egy 20-22 fős informatikai szakirányú osztályokra azzal, hogy az
osztálybontáshoz a fenntartó külön anyagi fedezetet nem biztosít, valamennyi ennek kapcsán
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felmerülő költséget az intézmény 2011. évi költségvetésében tervezettek alapján kell
kigazdálkodni.
Határidő: azonnal
Felelős: Bedics Sándor igazgató
közlésért: Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium
9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Széll Kálmán tér 11.
Tárgy: Kérelem
Ikt.sz.: 237/2011.
Tisztelt Képviselő-testület!
Osztálybontási kérelemmel fordulok Önökhöz.
Iskolánk jelenlegi 10. évfolyama szakközépiskolai „A” osztályának létszáma: 39 fő: 17 fő
informatikai, 22 fő vendéglátó szakirányon tanul.
Már e tanévben is a 39 fő együttes nevelése-oktatása nehézségekkel járt, s rendkívül
megterhelő volt az ott tanítók számára.
Jelenleg 2 átvételi kérelem érkezett ebbe az osztályba, a vendéglátó csoportba, 1 fő pedig
jelezte, hogy a szombathelyi iskola-átszervezések miatt szeretne átjelentkezni szeptembertől
informatika szakirányra. Évismétlőkre is lehet számítani, jelen állás szerint 2 főt
informatikából, 1 fő vendéglátói szakirányból (csak az iskolán belül).
Ennek alapján már 45 fős lenne az osztály. Természetesen ez törvényesen, s az eredményes
nevelés-oktatás szempontjából sem lehetséges.
Amennyiben a T. Képviselő-testület engedélyezi az osztály megbontását, úgy egy 25 fős
vendéglátó szakirányú, s egy 20-22 fős informatikai szakirányú osztályban tanulhatnak
tovább a diákok.
Nevelésüket-oktatásukat sokkal eredményesebben végezhetnék a 11. évfolyamtól
kezdődően az ott tanító tanárok.
Az osztály megbontásával az eddigiekben megállapított iskolai költségvetési támogatás nem
növekedne, mivel a 2010/2011-es tanévben induló 9. évfolyamon tervezett 4 osztály helyett 3
indul (1 szakközépiskolai és 2 szakiskolai). Tehát, a jelenlegi személyi és tárgyi
feltételrendszerrel megoldható a képzés.
Szentgotthárd, 2011-06-16
Köszönettel:
Bedics Sándor
igazgató
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: A Szentgotthárdi Történelmi Napok és Augusztus 20-i rendezvények 2011.

Tisztelt Képviselő-testület!
I. TÖRTÉNELMI NAPOK:
Szentgotthárd városában kilencedik éve a július hónap utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre
a Szentgotthárdi Történelmi Napok háromnapos rendezvénysorozat. A rendezvény részletes
programtervét a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkészítette, az előterjesztés mellékletét
képezi (1. számú melléklet).
Az idei évben is a már hagyományos és ismert programok várják az érdeklődőket. Jelmezes
felvonulással kezdődnek a programok, ahol megelevenedik a reneszánsz és barokk kor világa.
Lesz íjászbemutató-és verseny, a kicsiket játszóházi programok és gyermekkoncert várja,
hagyományőrző együttesek táborait ismerhetjük meg, valamint a három nap folyamán
népművészeti vásár várja a látogatókat, ahol kézművesek árulják portékáikat. A rendezvény
keretein belül Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó is lesz, ahol a helyi fúvósok mellett
fellép Letenye és Körmend város zenekara, és Szlovéniából, Ausztriából érkező zenekarok is.
A három nap alatt nemcsak kulturális programok, hanem sport rendezvények is várják az
érdeklődőket. Hagyományosan meghirdették a Szentgotthárdi Csata emlékfutást több
korosztály számára, illetve szervezés alatt van a Homokfoci bajnokság is.
A Történelmi Napok alatt a város civil szervezetei is aktívan közreműködnek a programok
lebonyolításában.
A rendezvény tervezett költségvetése összesen 3.200.000,- forinttal számol (Lásd: 2. számú
melléklet). A Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetésében nem került elkülönítésre
keret a Történelmi Napok megrendezéséhez. A szükséges pénz két tételből áll össze: City
Cooperation – 24 város szövetsége pályázatából: 2.200.000,- Ft, és az Önkormányzat
költségvetésében elkülönített 1.000.000.-Ft keretből.
A PKKE elnöke azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez (3. számú melléklet), hogy a
költségvetésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykerete jogcímen lévő 1
millió Ft támogatást az Önkormányzat előzetesen utalja át az Egyesület részére azzal, hogy az
átutalt támogatással a rendezvényt követőn 5 napon belül elszámolnak az Önkormányzat felé.

II. AUGUSZTUS 20. – ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkészítette az augusztus 20-i rendezvény tervezetét is
(Lásd. 4. számú melléklet). Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően egész napos
program és búcsú várja az érdeklődőket. Délelőtt ünnepi megemlékezés keretében
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kitüntetések átadására kerül sor – Szentgotthárd Városért, Szentgotthárd Város Testnevelési
és Sport Díja - valamint hagyományosan szent mise lesz a barokk templomban. Délután
kulturális programmal szórakoztatják a nagyérdeműt.
Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 2011.
rendezvénysorozat program –és költségvetés tervezetét az 1. és 2. számú melléklet szerint
megismerte és elfogadja.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett és elfogadott Pannon Kapu Kulturális
Egyesület rendezvénykeret címén lévő 1 millió forintos összeg átutalható a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület részére azzal, hogy az Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire
használhatja fel úgy, hogy az összeg felhasználásáról az Egyesület elszámol az Önkormányzat
felé.
Határidő: utalásra július 28., elszámolásra augusztus 05.
Felelős : Kiss Éva elnök
Jakabné Palkó Edina irodavezető
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus 20-i
rendezvények programtervezetét a 4. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
Szentgotthárd, 2011. június 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
Tel/Fax: 94/554-106
e-mail: muvhaz@sztgnet.hu
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 7.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkészítette a Szentgotthárdi Történelmi Napok,
valamint az augusztus 20-i rendezvények tervezetét.
Szentgotthárdi Történelmi Napok 2011. július 29-31.
Helyszín: Színház és Templom közötti szabad téri színpad
Az ettől eltérő helyszíneket külön közöljük
Július 29.
Népművészeti vásár
17.00 Jelmezes felvonulás Szentgotthárd utcáin
17.45 Rendezvény ünnepélyes megnyitása
18.00 Újvári Gyöngy énekes-gitáros műsora
18.30 Kátai Zoltán énekmondó műsora
19.00 Íjászbemutató a Várkerti Szabadtéri Színpad előtti téren
20. 00 Kerka Táncegyüttes – Lenti néptáncműsora
Július 30.
Egész nap:
Játszóházi programok
Hagyományőrző együttesek táborai
Népművészeti vásár
10.00 A Katáng együttes gyermekkoncertje
Délután:
13.00 – 15.00 II. Szent Sebestyén Íjászverseny a várkertben
16.00 Szentgotthárdi Csata emlékfutások több korosztályban
20.00 Csatafutás eredményhirdetése
21.00 A szentgotthárdi Csata élőben – a Várkeretben
Július 31.
Népművészeti vásár
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Program:
14.00 – 14.30 Zenekarok érkezése a Széchenyi I. Általános Iskola előtti parkolóba
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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
Sztárvendégek: Wolf Kati és Takács Nikolas
A három nap folyamán népművészeti kirakodóvásár, benne lehetőséget biztosítunk a City
Cooperation projekt bemutatkozására 1 pavilonnal

Szentgotthárd, 2011. június 16.

Tisztelettel:
Kiss Éva
elnök
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2. számú melléklet
Szentgotthárdi Történelmi Napok
2011. július 29-31.
Tervezett költségek
megnevezés

összköltség
210.000.-Ft

Propagandaköltség:

Plakát
méret: B2, nyomás: color, mennyiség: 100 db
Szórólap:
Méret: A5 méretű
Nyomás: color, kétoldalas
Mennyiség: 1000 db
Fellépő együttesek számlás költsége:
- Szent Sebestyén Íjászkör
- Kerka Néptáncegyüttes
- Katáng együttes
- Wolf Kati
- Szombathelyi Fekete Sereg
- Takács Nikolas
- Kátai Zoltán
- Játszóházi programok,
Katáng együttes szállásköltsége:
Csoportos étkeztetés
(Fúvószenekari találkozó résztvevői)
220 fő x 1.000.-Ft

1.651.250.-Ft
180.000.-Ft
75.000.-Ft
175.000.-Ft
287.500.-Ft
350.000.-Ft
381.250.-Ft
50.000.-Ft
152.500.-Ft
220.000.-Ft

Bérleti díj
Színpadfedés + hangosítás: 431.250.Pavilonbérlet: 262.500.Színpadbérlés: (60 m2): 75.000.-Ft vagy saját színpad rendbetétele

768.750.-Ft

Utazási-szállítási költségek: 40.000.-Ft
Kerka Néptáncegyüttes (Lenti) autóbuszköltsége:
A szentgotthárdi kistérség valamennyi településén plakátok
kihelyezése személygépkocsival, NAV normatívával számolva:
4.000.-Ft

40.000.-Ft

Mobil WC bérlése minimum 2 db, ebből 1 mozgássérült : 40.000.Ft
Takarítás, eszközök szállításának költségei a 3 napra

40.000.-Ft

Rendezvénybiztosítás

75.000.-Ft
50.000.-Ft

Szerzői jogdíj

145.000.-Ft
Összesen:

3.200.000.-Ft
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A tervezett költségvetéshez a következő kiegészítést tenném:
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetésében nem került elkülönítésre külön keret a
Történelmi Napok megrendezéséhez. A szükséges pénz két tételből áll össze:
City Cooperation – 24 város szövetsége pályázatából: 2.200.000.-Ft
Város költségvetésében elkülönített 1.000.000.-Ft keret.

Szentgotthárd, 2011. június 16.

Tisztelettel:
Kiss Éva
elnök
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3. számú melléklet
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
Tel/Fax: +3694/554-106
E-mail: muvhaz@sztgnet.hu
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete!
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a
város költségvetésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykerete jogcímen,
elkülönítetten nevesített 1.000.000.- Ft támogatást a Szentgotthárdi Történelmi Napok előtt
engedélyezzék átutalni.
A Szentgotthárdi Történelmi Napok programjában 3 előadót (Wolf Kati, Takács Nikolas és a
Katáng együttes) készpénzben kell fizetnünk műsoruk megtartását követően. Az egyesület
pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy ezt az összeget előre megfinanszírozzuk, ezért
van szükségünk arra, hogy az 1.000.000.-Ft-ot a rendezvény előtt megkaphassuk.
Természetesen a rendezvényt követőn 5 napon belül a támogatásról elszámolunk.
Szentgotthárd, 2011. június 16.
Köszönettel és Tisztelettel:

Kiss Éva
elnök
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4. számú melléklet

2011. Augusztus 20.
Reggel:
Fúvószenekar zenés ébresztője vagy térzenéje
Délelőtt:
Ünnepi műsor
Ünnepi szentmise
Délután:
15.30 Magyarics Bettina és Kiss Árpád műsora
16.30 "Hármashatár Szépe" szépségverseny
18.00 Sztárvendég Vajda Attila, a Csillag Születik verseny győztese
Egész nap: búcsú
Tisztelt Testület!
Az augusztus 20-i délelőtti rendezvényekről a városnak kell dönteni, hogy milyen formában
szeretné megrendezni.
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Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Helytörténeti együttműködés
Tisztelt Képviselő – testület!
Az Önkormányzat 2011. áprilisában a 115/2011. számú Képviselő-testületi
határozatának a 2.) pontjában úgy határozott, hogy kiemelt feladataként kezeli
Szentgotthárd épített környezetének megőrzését, értékeinek feltárását és
megismertetését. Ennek érdekében:
„a.) össze kívánja fogni mindazon szentgotthárdi szervezeteket és magánszemélyeket,
akik e célokért tenni akarnak és tudnak. Így Helytörténeti együttműködés megkötését
kezdeményezi civil szervezetekkel, Szentgotthárdon működő intézményekkel és
magánszemélyekkel.
b.) programot indít el „Tárjuk fel Szentgotthárdi Épületek, Parkok, közterületek
helytörténeti emlékeit és érdekességeit” (rövidítve „SZÉP SZENTGOTTHÁRD”),
melynek részeként pályázatot ír ki szentgotthárdi diákok számára a helyismereti
kutatómunka végzésére.
c.) Szentgotthárd Város Önkormányzata felkéri a Móra Ferenc Városi Könyvár vezetőjét
a helytörténeti értékmentő feldolgozó és publikációs feladatok szakmai koordinálására,
értékeik mindenki számára hozzáférhető bemutatására. Azzal, hogy az e térten
végzendő feladatokat külön meg kell határozni, és a végzett munkáról negyedévente
tájékoztató beszámolót kell adni a képviselő-testület számára.‖

1.) A helyismereti kutatások kapcsán megemlítendő, hogy a szentgotthárdi Móra
Könyvtár alapfeladatai közé tartozik a helyismereti dokumentumok és információk
összegyűjtése, rendszerezése, feltárása, szolgáltatása. A Könyvtár már erre
tekintettel - TIOP pályázat forrásából - technikai eszközöket vásárolt a
fotóarchiváláshoz, szoftvereket szerzett be a helyismereti fotódokumentumok
feldolgozásához, archiválásához. A TÁMOP pályázat keretében az archiválás
munkafolyamataihoz is nyert forrást, ennek keretében mintegy 700 fotó került eddig
az adatbázisba. Az Igazgató tájékoztatott arról is, hogy 2011. második félévben
megvalósítandó interaktív honlapon valamennyi archivált dokumentum távolról is
elérhető lesz az interneten.
Szentgotthárdon Honismereti Klub is működik, immáron második éve, önkéntes
formában. A klub célkitűzése, hogy összegyűjtse és közzé tegye azokat a
dokumentumokat és információkat, amelyek Szentgotthárd történetéből még
fellelhetők, illetve interjúkat készítsen idős szentgotthárdiakkal a település múltjáról.
Tervezi, hogy egyesületként bejegyezteti magát, illetve csatlakozik a Vas Megyei
Honismereti Egyesülethez (tervezett működési formája ezt követően: Kuntár Lajos
Honismereti Egyesület).
2.) A szentgotthárdi Színház elnevezésével kapcsolatban a Képviselő-testület arról
döntött, hogy a lakosság véleménye is kerüljön kikérésre – az elnevezéssel
kapcsolatban Szentgotthárd Város hivatalos honlapján lehet szavazni 2011.
augusztus
15.
időpontig.
(A
képviselő-testületi
ülésen
felvetődött
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válaszlehetőségeket alapul véve: A/ „Színháztemplom‖, B/ „Magtárszínház‖, C/ az
elnevezés nem módosul, marad: „Színház‖.)
3.) Javaslatunk szerint a helytörténeti együttműködés következő lépéseként egy
együttműködési megállapodást kellene kötni az érintett szereplők között, ennek
tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint előkészítettük. A városi
együttműködés ezen szereplői között - javaslatunk szerint - lennének a folyamatos
helytörténeti munkában részt vevő „állandó‖ tagok valamint „külső‖ részt vevők. A
javasolt rendszer lehetővé teszi bárki számára, hogy bekapcsolódhasson a
helytörténeti munkába. Az Együttműködés elsősorban egy olyan konzultációs fórum
lenne, amelynek nincs állandó szervezete és nincs állandó működési rendje, de
mégis létező és bármikor „hadra fogható‖. Mindenekelőtt javaslatokat fogalmaz meg
helytörténeti szempontból, elsősorban az Önkormányzat számára, és meghatározott
kérdésekben véleményezési joga van - kizárólag a helytörténeti érdekek
szempontjából. Mindezeken túl természetesen helytörténeti szakmai munkát végez,
és gazdája Szentgotthárd helytörténeti feladatainak.
Az Együttműködés un. állandó („rendes”) tagjai lennének:
 Móra Ferenc Városi Könyvtár,
 Honismereti Klub (később: Kuntár Lajos Honismereti Egyesület, ehhez a
szervezethez csatlakozhatnak az érdeklődő polgárok),
 Pannon Kapu Kulturális Egyesület,
 Szentgotthárd Város Önkormányzata.
 Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum
Az Együttműködés un. „külső résztvevői” lennének önkéntesen civil szervezetek,
egyes konkrét feladatok megvalósítása érdekében kötelező jelleggel oktatási
intézmények, továbbá felkérésre más szervezetek / intézmények.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
tárgyában dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező „Együttműködési megállapodás a helytörténeti feladatok
ellátására‖ megállapodást megismerte és elfogadja, annak aláírására felhatalmazza
a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2011. június 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyz
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1. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
HELYTÖRTÉNETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester)
másrészről a Móra Ferenc Városi Könyvtár (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
2., képviseli: Molnár Piroska igazgató)
(harmadrészről a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum
(9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 6., képviseli: Nagy Zoltán igazgató)
negyedrészről a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (9970 Szentgotthárd, Széll
Kálmán tér 7., képviseli: Kiss Éva elnök)
ötödrészről a Honismereti Klub (képviseli: Dr. Frank Róza)
között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.) A Felek kinyilvánítják, hogy jelen együttműködés célja:
a) Szentgotthárd város építészeti, művészeti, természeti múltjának, emlékeinek
kutatása, feldolgozása,
b) a helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok védelme, ápolása
és gazdagítása,
c) Szentgotthárd múltjába és jelenébe kalauzoló szolgáltatások kialakítása,
működtetése, illetve Szentgotthárd helytörténeti emlékeinek minél széles
körben történő megismertetése,
d) a helytörténeti-helyismereti tevékenységek összehangolásával hozzájárulni
Szentgotthárd jó hírének növeléséhez, szellemi vonzerejének erősítéséhez,
további szépüléséhez.
2.) Jelen Együttműködés alapvető feladatai:
a) javaslatok megfogalmazása bármilyen helytörténeti kérdésekben elsősorban a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
számára.
b) Véleményezési joga van elsősorban a városképet érintő jelentős változások
kapcsán – kizárólag a helytörténeti érdekek szempontjából.
c) Helytörténeti – helyismereti szakmai munka végzése a helytörténet és
helyismeret bármely területén.
d) Letéteményese Szentgotthárd helytörténeti helyismereti feladatainak.
3.) A Felek az 1.) és 2.) pontban meghatározott célokat és feladatokat az alábbi
módokon valósítják meg:
3.1. A helyismereti-helytörténeti információk felkutatása, összegyűjtése,
feltárása, feldolgozása, ezen belül:
 a helyismereti-helytörténeti információk felkutatása, összegyűjtése,
rendszerezése, ezzel kapcsolatos adatbázis létrehozása, benne
információk helytörténeti eseményekről, helyekről, kiemelkedő
személyiségek „lexikonja‖, eseménytárak, emlékművek, mindezekhez
kapcsolódó fotó-archívum létrehozása,
 Szentgotthárdon élő-élt művészek alkotásainak gyűjtése,
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helyi emlékek felkutatása, megőrzése, összegyűjtése, restaurálása ill.
rekonstruálása.
3.2.) Helytörténeti információk közvetítése, közreadása, helytörténeti
ismeretek népszerűsítése:
 helytörténeti gyűjtemény és kapcsolódó fotógyűjtemény összeállítása
és kiállítása,
 helytörténeti vonatkozású városismertető programok (előadások,
kiállítások, séták, stb.) szervezése,
 szakmai fórumok és helytörténeti rendezvények szervezése,
 a helytörténeti ismeretterjesztő nyomtatott és digitális kiadványok
megjelentetése vagy ezek megjelentetésének támogatása,
 helytörténeti
szempontból
nevezetes
történelmi
események,
személyiségek évfordulói alkalmából, megemlékezések szervezése,
 a városképi szempontból jellegzetes épületek, létesítmények
emléktáblával való megjelölésének / ismertető táblák elhelyezésének
kezdeményezése.
 kezdeményezés és támogató részvétel a helytörténeti irodalom
gyarapításában,
3.3.) A helytörténeti ismeretek oktatásának elősegítése és megvalósítása,
különösen a tanórán kívüli formák keretében: szakkörök, önképzőkörök, ezek
keretében
tanulmányi
és
tehetséggondozó
versenyek,
pályázatok,
kutatómunkák, tanulmányi és szabadidős kirándulások, honismereti /
helytörténeti táborok szervezése. Szentgotthárd értékeinek megbecsülésére és
megóvására való nevelés elősegítése, támogatása.
4.) Az Együttműködő Felek között a koordinációt a Móra Ferenc Városi Könyvtár
vezetője végzi. Feladata az Együttműködés szervezése; az Együttműködésben részt
vevők közötti munka koordinálása, az Együttműködés képviselete és a végzett
munkáról történő beszámolás. A koordináció keretében összehívja az
Együttműködésben részt vevőket, az Együttműködéshez csatlakozókat.
5.) Az Együttműködés során valamennyi Szerződő fél az 1.) pont szerinti cél
érdekében, a 2.-3. pont szerinti feladatok közül - az Együttműködés koordinálását
végző instrukcióit is figyelembe véve - mindenekelőtt azokat végzi, melyek a
szervezetek alaptevékenységének leginkább megfelelnek.
6.) Szentgotthárd Város Önkormányzata biztosítja az együttműködéshez szükséges
tárgyi feltételeket.
Szentgotthárd, 2011. július …..
……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor polgármester

……………………………………

Móra Ferenc Városi Könyvtár
Képv.: Molnár Piroska igazgató
……………………………………………
Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén
Nemzetiségi Múzeum
Képv: Dr. Nagy Zoltán igazgató
………………………….

……………………………………

Pannon Kapu Kulturális Egyesület
Képv.: Kiss Éva elnök

Helytörténeti Klub
Képv.: Dr. Frank Róza
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 274/2010. számú határozatával
„Civil- és városrészi alap”-nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) hozott
létre a Képviselő-testület öt képviselő tagjának, valamint Szentgotthárd város alpolgármestere
tiszteletdíjának, illetve Szentgotthárd város polgármestere költségátalányának egy részéről
történő lemondása eredményeként céltartalékba helyezett összegből. A 304/2010. sz.
határozatával és 97/2011. számú határozatával a módosításokkal együtt elfogadta az Alap
felosztásáról szóló Szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) is, ami jelen előterjesztés 1. sz.
mellékletében olvasható.
A beérkezett kérelmek:
A Polgármesteri Hivatal civil referenséhez összesen 12 kérelem érkezett be, melyeket a
Szabályzat előírásainak figyelembe vételével az ott megjelölt rendszer szerint csoportosítva
terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé:
1.) Kérelmek, melyek az Éves Cselekvési Programterv megvalósítására irányulnak:
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves
cselekvési programterve:
7./ pontja: „Az iskoláskorú gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése:
- Nyári napközis jellegű táborok szervezése a Fórum tagszervezetei által. Amennyiben ehhez
az Önkormányzat anyagi támogatását igénylik, úgy a konkrét adatokat (időpont, létszám,
korösszetétel, költségvetés-tervezet) tartalmazó kérelmet 2011. június 15-ig kell megküldeni
a Polgármesteri Hivatalba.”
Ilyen tárgyban 2 kérelem érkezett a hivatalba:
1. A Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete 2011. július 25-29.
között 5 napos nyári napközis jellegű tábort szervez kisiskolások számára a
szabadidő hasznos eltöltése céljából, melyhez 140.000,- Ft támogatást kérnek a civil
alapból. A tábor részletes programját és költségvetését csatolták (3.sz.melléklet).
2. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 2 turnussal szervezi meg a zalabéri tábort 2011.
június 21-25. és július 4-8. között, valamint az őrségi vándortábort 1 turnussal július
16-20. között. A szülőket nem szeretnék túlzott mértékben anyagilag megterhelni, a
tavalyihoz képest nem emelték a befizetendő összeget, viszont a tábor költségei
lényegesen megemelkedtek. A tábort az előző évekhez hasonlóan az Alapítvány is
támogatja, viszont ebben az évben az 1 %-ból származó bevétel lényegesen csökkent.
Ahhoz, hogy minél több gyermek részt tudjon venni a táborokban, tanulónként 3.000,Ft támogatásra lenne szükség, a várható gyermeklétszám 70-80 fő, az összes igény
240.000,- Ft. A táborok várható költségeit a kérelem tartalmazza (4. sz. melléklet).
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2011. június 20-án e-mailben jelezte az intézményegység-vezető helyettes az
alábbiakat, melyet a Civil Fórum már véleményezéskor figyelembe vett:
SZENTGOTTHÁRD és KISTÉRSÉGE OKTATÁSI
INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
ARANY JÁNOS 1-4. ÉVFOLYAMA
9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2.
Tel.: 94/554-173  Fax: 94/554E-mail: igazgato@sztg-arany.sulinet.hu

Tisztelt Képviselő Testület!
A tervezett 3 táborból 2-t tudunk megvalósítani. A táborozók pontos létszáma 59 fő.
Szentgotthárd, 2011. június 20.
Vassné Juhász Enikő
intézményegység-vezető helyettes
8./ pontja: A szociális ellátások és az egészségvédelem
- Orvosi előadások, szűrővizsgálatok, „Városi Egészségnap” és a diákok számára
„Egészségnevelési Vetélkedő” szervezése, az egészséges életmód népszerűsítése.
Ilyen tárgyban 1 kérelem érkezett a hivatalba:
1.)
Galagonya Szív Klub a Megyei Szív Egyesület tagszervezeteként 2011.
szeptemberében szeretné megtartani a Szív Világnapja programot, melyben a
szűrőprogramhoz szükséges tesztcsíkok vásárlásához 30.000,- Ft támogatást
kérnek (5. sz. melléklet).
2.) Kérelmek sportfeladatok elvégzésére:
Ilyen tárgyban 4 kérelem érkezett a hivatalba:
1. Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete Koszár Zsolt futó 2011. évi
felkészüléséhez nemzetközi versenyeken, országos bajnokságon való indulásához,
valamint a 2012-es olimpiára való kijutásához 100.000,- Ft támogatást igényel (6. sz.
melléklet). Zsolt a versenyeken továbbra is Szentgotthárd városát szeretné képviselni
céltudatos és kemény munkájával.
2. SZVSE Vossen-Szentgotthárd Futószakosztály 2011. július 30-án szervezi meg
immár 9. alkalommal a Szentgotthárdi Csata Emlékfutást. A részletes programot és
a költségvetést csatolták kérelmükhöz (7. sz. melléklet). A civil alapból 110.000,- Ft
támogatást kérnek, melyből 110 db Csatafutás pólót készíttetnének, amit az első száz
előnevező részére osztanának ki. Utcai futóversenyeken alkalmazzák ezt a példát, jó
reklámozási lehetőség, a futók elvárják, mivel egy kedves szentgotthárdi emlékkel
távozhatnának az idelátogató vendégek.
3. Szentgotthárdi Kölyök FC 2011. június 09-13-ig Milánóba kapott meghívást egy
rangos nemzetközi tornára, melyen az U11-es korosztály (2000-ben születettek) vett
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részt, és a 60 résztvevő csapat közül az előkelő 6. helyet szerezték meg. A torna
utazási költségeihez kérnek 150.000,- Ft hozzájárulást (8. sz. melléklet).
4. Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület 2011. október vagy november
hónapban Szentgotthárdon immár 17. alkalommal rendezné meg a Hármashatár
Kupa nemzetközi sakkversenyt, melyhez 100.000,- Ft támogatást kér (9. sz.
melléklet). Megjegyzendő, hogy az egyesület székhelye egyelőre Alsószölnökön van,
viszont tárgyalást folytattunk arról, hogy szeptember hónapban a csapat
Szentgotthárdra igazolna vissza. A jelenlegi 25 fős versenygárdából 20 fő
szentgotthárdi lakos, és képviselik a 18-65 éves korosztályt.
3.) Egyéb kérelmek:
1. A Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy
pénzügyileg támogassa tevékenységüket, mivel az önkormányzat egyre
fokozottabban veszi igénybe az Egyesület szolgáltatásait (Hopplá Fesztivál,
sportrendezvények, iskolák előtti szolgálat, Barokk-kert felügyelete, Hársas-tó
védelme, árvízvédekezés stb.). A közrend védelme érdekében együttműködnek a
helyi Rendőrőrssel. A pályázati lehetőségek beszűkültek, a kieső anyagi
erőforrások egy részének pótlásaként 50.000,- Ft támogatást kérnek (10. sz.
melléklet).
2. Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2011. augusztus végén
szeretné megrendezni a környező önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával
kistérségi rendezvényét, melyhez 50.000,- Ft támogatást kérnek (11. sz.
melléklet).
3. A Magyarországi
Szlovének
Szövetsége
a
lendvai
Vár-Galéria
közreműködésével az idén 2011. augusztus 8-18. között rendezi meg a 10.
jubileumi Nemzetközi Művésztelepet, melyhez 100.000,- Ft támogatást kér (12.
sz. melléklet).
4. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Békefi Antal Népdalköre a Vas Megyei
Kórusok 2011. évi találkozóján való részvétel buszköltségéhez 20.000,- Ft
támogatást igényel (13. sz. melléklet). A kórus június 18-ra kapott meghívást a
Táplánszentkereszten megrendezésre kerülő Megyei Kórustalálkozóra.
5. A Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület a Fúvószenekar 2011. szeptember
24-én Kőszegen megrendezésre kerülő Kőszegi Szüret Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozó részvételéhez szükséges buszköltséghez kér 45.000,- Ft hozzájárulást
(14. sz. melléklet). A zenekar több felkérést is kapott a nyárra, hogy képviselje
városunkat, és csak egy helyen kap fellépési díjat. Az Egyesület költségvetése nem
teszi lehetővé, hogy valamennyi felmerülő utazási költséget, hangszerjavításokat,
kiegészítő berendezések beszerzését fedezni tudja.
A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 3-14. sz. mellékletig az
előterjesztés csatolt mellékleteként küldött .pdf állományban találhatóak.
A megkötésre kerülő szerződések mintáját az előterjesztés 15. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatok, az egyesületek
igazolása a bírósági bejegyzésükről az anyag terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, de a
Polgármesteri Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
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A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk:
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapba befolyt,
jelenleg felosztható összeg az előterjesztés időpontjában: 541.726,- Ft.
A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 1.072.000 ,-Ft.
- A Szabályzat szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil
szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum
közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap
keret terhére
a) a Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete 2011. július 25-29. között
5 napos „Lurkók” nyári napközis tábor megszervezéséhez …………… Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. augusztus 15.;
b) az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 2011. június 21-25. és 2011. július 4-8. között
megrendezendő zalabéri táborához, valamint a 2011. július 16-20. közötti őrségi
vándortábor megszervezéséhez ................... Ft támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011.augusztus 15.;
c) a Galagonya Szívklub által 2011 szeptemberében rendezendő Szív Világnapja
egészségügyi szűrővizsgálathoz szükséges tesztcsíkok vásárlását ………,- Ft-tal támogatja,
elszámolási határideje: 2011. október 31.;
d) a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete keretén belül versenyző Koszár Zsolt futó 2011.
évi felkészüléséhez ……………… Ft összeggel járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. december 15.;
e) az SZVSE Vossen-Szentgotthárd Futószakosztály által 9. alkalommal megrendezendő
Szentgotthárdi Csata Emlékfutás feliratozott emlék pólóinak megvásárlásához
……………… Ft támogatás nyújt,
elszámolási határidő: 2011. augusztus 15;
f) az SZVSE Kölyök FC 2011. június 9-13-ig Milánóban a nemzetközi tornán való részvétel
utazási költségeihez ……………………Ft támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011. július 15.;
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g) az Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület által várhatóan 2011 októberében
Szentgotthárdon megrendezendő 17. Hármashatár Sakk-Kupa költségeihez ……………Ft
támogatást nyújt,
elszámolási határidő: 2011. november 15;
h) a Polgárőr Egyesület Hopplá Fesztiválon, a Történelmi Napok, Csatafutás, augusztus 20-i
rendezvényeken való segítő közreműködését ……………… Ft-tal támogatja,
elszámolási határidő: 2011. szeptember 15.;
i) Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2011. augusztus végén tartandó
kistérségi rendezvényéhez ………… Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. szeptember 15.;
j) a Magyarországi Szlovének Szövetsége augusztus 8-18. között megrendezendő 10.
jubielumi Nemzetközi Művésztelep költségeihez …………… Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. szeptember 15.;
k) a Nyugdíjas Klub Békefi Antal Népdalkörének a 2011. június 18-án Táplánszentkereszten
megrendezendő Megyei Kórustalálkozón való részvétel buszköltségéhez ………… Ft-tal
járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. június 30.;
l) a Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 2011. szeptember 24-én Kőszegen
megrendezésre kerülő Kőszegi Szüret Nemzetközi Fúvóstalálkozón való részvételének
buszköltségéhez ………… Ft-tal járul hozzá,
elszámolási határidő: 2011. október 15.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 12. pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz.melléklet
Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Testület)
274/2010. számú határozatával a képviselő-testület öt tagjának, Szentgotthárd Város
Polgármesterének és Alpolgármesterének tiszteletdíjának illetve költségtérítésének egy
részéről történt lemondás eredményeként céltartalékba helyezett összegből „Civil- és
városrészi alap”-nak nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve Alap) hoz létre,
melyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható támogatás
sportfeladatok- valamint önkormányzati feladatok vállalása és elvégzése esetén. A támogatás
továbbá a településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok elvégzésének finanszírozását
szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján
kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot a Képviselő – testület (továbbiakban Testület) kezeli és osztja fel. A
felosztáshoz Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) 3.1.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást kérni. Támogatást kérhet az
Egyesületekről szóló törvény alapján létrejött, bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy az
alapítványokra vonatkozó törvényi előírások alapján létrejött és bejegyzett Alapítvány,
melyeknek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: Civil
szervezet). A bírósági bejegyzést minden esetben igazolni kell.
A támogatási igényhez mellékelni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. §
(1) bekezdése szerinti érintettségről.
3.2.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a
településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő Civil szervezet vagy megalakulása esetén a
településrészre létrehozott településrészi önkormányzat kérhet támogatást.
3.3.) Amennyiben nem településrészen működő Civil Szervezet jelentett be támogatási
kérelmet, akkor a kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni
3.4.) Az Alapból összeg különíthető el a következő célra: Önkormányzati kiadású sajtótermék
létrehozása.
4.) A Testületi döntést megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Civil Fórummal véleményeztetni kell. A Civil Fórumnak a véleményét úgy kell
megadnia, hogy az a testületi előterjesztés kiküldésé előtt megérkezzen az előterjesztést
előkészítő Polgármesteri Hivatalba. Amennyiben a Civil Fórum nem ad véleményt, a kérelem
ettől még előterjeszthető és elbírálható.
5.) Az Alap fokozatosan töltődik fel a képviselői tiszteletdíjak utalásakor. A Polgármesteri
Hivatal tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő felosztható összegről.
Felosztani csak a már az Alapba ténylegesen befolyt összeget lehet. Amennyiben a beérkezett
igények nagyobbak az Alapba ténylegesen befolyt összegnél, akkor a Testület dönthet a
kérelem elutasításáról vagy arról, hogy az Alapba újabb összegek bekerülése után a
következő elbíráláskor a kérelemre visszatér.
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6.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil szervezetet, amely
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési
programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.
7.) A benyújtott kérelmeket a Testület rendelkezése szerinti időpontban, legfeljebb
negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a márciusi, júniusi, szeptemberi és a 2012.
januári testületi ülés. A felsorolt hónapok testületi ülései anyagainak kiküldéséig beadott
kérelmeket lehet vizsgálni. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell. Ha az igényelt
támogatások összege az Alapba befolyt összegnél nagyobb, akkor a Testület a támogatásra
érdemesnek tartott kérelmeket átviheti a következő negyedévre. A Testület döntései során
lehetőleg figyelembe veszi a Civil Fórum véleményét.
8.) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának feladatai:
Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodája gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
9.) A Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai:
Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést előkészíti; a megkötött szerződéseket, támogatási szerződéseket
nyilvántartja; a támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, értékeli,
szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
10. A Polgármester feladatai:
A támogatási szerződéseke, egyéb megállapodásokat a Polgármester írja alá.
Az Alap működéséről a Polgármester a tárgyévet követő év áprilisáig összefoglaló jelentést
készít a Testület számára.
11. Az Alap forrása
Az Alap forrása kizárólag a képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjból és a polgármesteri
költségtérítésből 2011. november 30-ig befizetett összeg.
12. A támogatás felhasználása, visszavonása
A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan, a kérelmében
megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig a
támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról, akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak
megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.
Az Alapból nem kaphat támogatást az a támogatott amelynek az Alappal szemben
visszafizetési kötelezettsége van, továbbá az a szervezet, mely a kérelem benyújtásakor
valótlan adatot közölt továbbá az, amely nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, vagy a
2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján vele szemben összeférhetetlenség áll fenn, illetve
ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az ott meghatározott
határidőben nem kezdeményezte.
Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 97/2011. számú
határozatában fogadta el 2011. április 14-én.
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2.sz.melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége a Képviselő-testület által
létrehozott Civil Alap felhasználása tekintetében, a Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap
felosztásáról 4. pontja alapján véleményezési jogkörrel rendelkezik.
A SZCIF elnöksége a szabályzatban biztosított jogkörrel élve, a hozzánk eljuttatott kérelmek
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:
Támogatásra javasoljuk elsősorban a Szentgotthárdi Civil Fórum tag szervezete által, a
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési
programtervében foglalt feladatokat megvalósító kérelmeket:
1. A Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete 2011. július 25-29.
között 5 napos nyári napközis jellegű tábor. A résztvevők száma 28 fő, köre
többnyire hátrányos helyzetű , több gyerekes családból származó gyerek.
Javasolt támogatás összege 3000 Ft/fő max. 84 000,- Ft.
2. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 2 turnussal szervezi meg a zalabéri tábort 2011.
június 21-25. és július 4-8.között. A táborok költségeihez való hozzájárulást a
részvevő gyerekek vonatkozásában rászorultsági alapon javasoljuk támogatásra,
59. fő a részvevők végleges száma, így a gyerekek 40 %-a után 24 fő 3000 Ft/fő
összegben, max 72 000,- Ft.
3. Galagonya Szív Klub a Megyei Szív Egyesület tagszervezeteként 2011.
szeptemberében szeretné megtartani a Szív Világnapja programot, melyben a
szűrőprogramhoz szükséges tesztcsíkok vásárlásához 20.000,-Ft támogatást
javasolunk.
4. Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete Koszár Zsolt futó törekvéseit
nemzetközi versenyeken, országos bajnokságon való indulását, a 2012-es Olimpiára
való kijutási szándékát üdvözöljük. Támogatási összeget 80 000,- Ft javasoljuk
megállapítani.
5. SZVSE Vossen-Szentgotthárd Futószakosztály 2011. július 30-án szervezi meg
immár 9. alkalommal a Szentgotthárdi Csata Emlékfutást. A civil alapból
100.000,-Ft támogatást nyújtását javasoljuk. A Csatafutás reklámjain feltétlenül
jelenjenek meg a város jelképei és a program szervezését segítő civil szervezetek
nevei.
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A Közös cselekvés tervben nem szereplő, tagszervezeteink által megvalósított további
programokat is támogatásra javasoljuk:
6. Szentgotthárdi Kölyök FC 2011. június 09-13-ig Milánóba kapott meghívást egy
rangos nemzetközi tornára, melyen az U11-es korosztály (2000-ben születettek) vett
részt,. A torna utazási költségeihez 50.000,-Ft hozzájárulást
7. Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület 2011. október vagy november
hónapban Szentgotthárdon immár 17.alkalommal rendezné meg a Hármashatár
Kupa nemzetközi sakkversenyt,
melyhez
40.000,-Ft támogatás nyújtását
javasoljuk. Az egyesület az első olyan kistérségi egyesület, amely csatlakozott a
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz és Szentgotthárdon megvalósuló programhoz kért
támogatást.
8. Polgárőr Egyesület kérelmét támogatásra javasoljuk, hisz nem csak az
önkormányzat veszi igénybe egyre fokozottabban szolgáltatásaikat, hanem a civil
szervezetek rendezvényeinek is állandó segítői. A javasolt támogatási összeg 50.000,Ft.
9. Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2011. augusztus végén
szeretné megrendezni a környező önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával kistérségi
rendezvényét, melyhez javasoljuk az 40.000,- Ft támogatás nyújtását.
10. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Klub Békefi Antal Népdalköre a Vas Megyei Kórusok
2011. évi találkozóján való részvétel buszköltségéhez 20.000,-Ft támogatás nyújtását
javasoljuk.
11. Szentgotthárd Fuvóskultúrájáért Egyesület a Fúvószenekar 2011. szeptember 24-én
Kőszegen megrendezésre kerülő Kőszegi Szüret Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
részvételéhez szükséges buszköltséghez 40.000,- Ft hozzájárulást javasoljuk.
12. Magyarországi Szlovének Szövetsége a lendvai Vár-Galéria közreműködésével az
idén 2011.augusztus 8-18. között rendezi meg a 10.jubieliumi Nemzetközi
Művésztelepet, melyhez 80.000,-Ft támogatás nyújtását javasolja, azzal a feltétellel,
hogy az elkészült művek közül néhányat ajánljanak fel a város részére vagy készüljön
terv a Nepomuki Szent János szoborra.
A támogatások fedezetéül szolgáljon a 2011. 09. 30-ig képződő Civil Alap, a
kifizetések a benyújtott kérelmekben szereplő megvalósulási időpontig kerüljenek
kifizetésre.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet döntésénél vegye figyelembe javaslatunkat és hozzon a
támogatási kérelmek vonatkozásában ésszerű döntést.
Szentgotthárd, 2011. június 16.
Cziráky László
SZCIF elnök

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 3-14.sz.
mellékletig a csatolt pdf állományban találhatóak.

63

15. sz. melléklet

Ikt.sz: 979- /2011.

MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
Mely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., képviselője: Huszár
Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről
civil szervezet neve (székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselője) – a továbbiakban
Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2011. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …/2011. számú Képviselő-testületi határozata ….) pontja értelmében
az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………… Ft,- azaz …………. 00/100 forint
támogatást nyújt.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja és
b) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti.
4.) Az Önkormányzat a megítélt támogatást átutalja a Támogatott által megjelölt
bankszámlára.
5.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles
igazolni. A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2011. ………………..
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal
együtt köteles visszafizetni.
6.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c) amely nem felel meg az Önkormányzat 304/2010. számú Képviselő-testületi
határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat előírásainak,
d) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, vagy
e) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte.
7.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján
lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló 2011. … …-én kelt nyilatkozat a
jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
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A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, 2011. …………. …

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselője: Huszár Gábor
polgármester

civil szervezet neve
képviselője

Pénzügyi ellenjegyzés:
Jogi ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő – testület 2011. június 29-i ülésére

Tárgy: Városi újság további megjelenésének pénzügyi feltételei

Tisztelt Képviselő – testület!
A márciusi testületi ülésen határoztunk arról, hogy az Önkormányzat hivatalos folyóiratot
alapít. Azóta „Szentgotthárd” címen már megjelent két kiadás, immár a harmadik szám is
előkészítés alatt van.
A megjelenés költségeit a képviselők által felajánlott tiszteletdíjakból fedeztük.
Körvonalazódik egy hirdetésszervezéssel összefüggő megállapodás, amelytől azt reméljük,
hogy a városban és kistérségben működő vállalkozók számára értékesített reklámfelületek
révén befolyó összeg a lapkiadás költségeinek túlnyomó részét, esetleg egészét fedezheti.
Miután azonban ez a megállapodás várhatóan csak fokozatosan képes kiváltani az
önkormányzati támogatást, további források megteremtése szükséges – átmenetileg.
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a következő lapszámok kiadása érdekében az
erre a célra megnyitott alapból további 200.000 Ft-ot különítsen el.
Tájékoztatom még Önöket, hogy a lap terjedelmének és legalább részben színes
nyomtatásának lehetősége is felmerült. Ez a szándék ugyancsak a hirdetésszervezési
tevékenység eredményességének függvényében valósulhat meg. Bízunk benne, hogy már
rövidtávon.

Határozati Javaslat
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd című
folyóirat további megjelenését 200.000 Ft összeggel támogatja. Ennek forrása – az
eddigiekkel azonos módon – a képviselői tiszteletdíjak felajánlásából rendelkezésre
álló összeg.

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kelt Szentgotthárdon, 2011. június 27. napján

Reisinger Richárd
alpolgármester
90

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Evangélikus Egyházközség kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Evangélikus Egyházközség nevében Kollerné Loós Zsuzsanna ev. lelkész, és Kovács
Lászlóné gyülekezeti felügyelő a mellékelt kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez.
Kérelmezők az Egyházközség Szentgotthárdon lévő 100 éves templomuk felújításához,
toronyóra elkészíttetéséhez, a jubileumi ünnepség megtartásához kérik az Önkormányzat
anyagi támogatását.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
kizárólag a képviselői tiszteletdíjak egy részéről történő lemondás alapján került
elkülönítésre, egy un. civil alap a céltartalékban. Ezen túl forrással az Önkormányzat nem
rendelkezik.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Evangélikus Egyházközség
kérelmét az Önkormányzat rendkívül nehéz költségvetési helyzetére tekintettel tudja
támogatni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Evangélikus
Egyházközség kérelmét támogatja és a 2012. évi jubileumi ünnepséghez, a templom
felújításához …. Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a …. terhére.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az Evangélikus
Egyházközség képviselőinek figyelmét, hogy a Képviselő-testület a szentgotthárdi civil
szervezetek támogatására egy alapot hozott létre, melyből pályázat benyújtásával, Képviselőtestületi döntés alapján támogatás nyújtható.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Szentgotthárd, 2011. június 17.
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Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez

Tisztelt Képviselő-testület!
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter levélben (1. sz. melléklet) arról
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2011. szeptember 16-22. között kerül
megrendezésre a már hagyományos Európai Mobilitási Hét. Tavaly is
megrendezésre került ez a rendezvény városunkban, számos európai és benne
számos magyar település részvétele mellett. Az idei rendezvény jelmondata:
„Közlekedj ÖKOsan!” Miniszter Úr arra kéri Önkormányzatot, hogy a
kezdeményezéshez való csatlakozást mérlegelje, a részvétel melletti döntés
esetén pedig a Kartát aláírva, 2011. június 30. időpontig jutassa vissza a
szervezőkhöz.
A kezdeményezéshez csatlakozással az önkormányzatnak alá kell írnia a 2011. évi
Kartát (2. sz. Melléklet), mellyel igazolja, hogy a fent nevezett időpontban
programokat, valamint szeptember 22-én az Autómentes Nap megszervezését,
továbbá olyan állandó intézkedések megszervezését vállalja, amelyek a közösségi, a
kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgálják, az alábbiak
szerint:
 egy hetes rendezvénysorozatot szervezéséről gondoskodik az
Önkormányzat a 2011- es, „Közlekedj ÖKOsan‖ központi jelmondattal
összhangban,
 legalább egy olyan hosszú távú intézkedést hoz, amely elősegíti a
személygépkocsi helyett a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedés
használatát. (Legalább egy állandó intézkedés irányul arra, hogy ahol csak
lehet, az utak egy része a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedést
szolgálja, pl. útlezárás, szélesebb járda, új kerékpár-vagy autóbusz-sáv, új
forgalomcsökkentő intézkedés, sebességkorlátozás stb.)
 lehetőleg 2011. szeptember 22-én Európai Autómentes Nap szervezéséről
gondoskodik az Önkormányzat, kijelölve egy vagy több ideiglenesen lezárt
területet vagy közteret, amelyeken belül – legalább a reggeli munkakezdés
előtti órától a munkaidő vége utáni óráig – csak gyalog, kerékpárral vagy a
közösségi közlekedési eszközök igénybevételével lehet közlekedni.
Pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében erre a rendezvényre nem áll
rendelkezésre.
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 Meglátásunk szerint ugyanakkor az egy hetes rendezvénysorozat
megszervezhető lenne különösebb anyagi ráfordítás nélkül, ha a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület vállalja a rendezvénysorozat megszervezését,
amelyben a város oktatási intézményei és civil szervezetei is aktívan
közreműködnének. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke egyetért ezzel
– az Egyesület elfogadott munkatervében is szerepel a rendezvényhét.
Számos olyan civil szervezet működik aktívan a városban, amelynek célja
egybevág az Európai Mobilitás Hét törekvéseivel, így valószínűleg ezen
szervezetek is üdvözölnék a kezdeményezést.
 Az autómentes nap szervezése is elképzelhető lenne városunkban, ennek
kapcsán azt is meg lehetne szervezni, hogy kijelölünk egy olyan területet
(utcát, teret,) amelyeken belül egy napig csak gyalog vagy kerékpárral lehet
közlekedni.
 A csatlakozás azon feltételének valós teljesítése, amely szerint legalább egy
olyan maradandó intézkedést valósít meg az Önkormányzat, amely elősegíti
az egyéni autóhasználatról a környezetkímélő városi közlekedésre való
áttérést (pl. az utak egy részének a gyalogosok, kerékpárosok számára
történő visszaadása), már nem valósítható meg komoly anyagi ráfordítás
nélkül. Ugyanakkor olyan intézkedések, mint új forgalomcsillapítási intézkedés
vagy sebességkorlátozás bevezetése is megfelelnek a csatlakozási feltételek
teljesítésének – Szentgotthárdon sebességkorlátozó tábla kihelyezésére került
is sor az elmúlt időszakban – pl. Arany János utca.
Amennyiben tehát az Önkormányzat csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, az
előírt feltételeket, ha tágan értelmezve is, de teljesíteni tudja, érdemi anyagi
ráfordítás nélkül.
A Mobilitási Héthez kapcsolódóan rajz-és fotópályázat is meghirdetésre került az
óvodás és általános iskolás korosztály számára, a felhívást intézményeinknek
továbbítottuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A/
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
2011. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási
Hét rendezvényhez. A Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti, a „Mobilitási Hét Kartája‖ c. dokumentum aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon
Kapu Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi oktatási intézmények
valamint a város érdeklődő civil szervezeteinek bevonásával 2011.
szeptember 16-22. között szervezzen programokat a „Közlekedj ÖKOsabban!‖
jelmondat szellemében.
Határidő : azonnal
Felelős : Kiss Éva elnök
Balogh Éva mb. intézményvezető
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki
Irodát, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület szervező munkáját segítse.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás irodavezető
B/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben nem
kíván csatlakozni az Európai Mobilitás Hét rendezvényhez.
Határidő : közlésre azonnal
Felelős: Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 09.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Folyószámlahitel prolongáció
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd
Város
Önkormányzata
működésének
finanszírozása
érdekében
folyószámlahitel kerettel rendelkezik. Folyószámlahitelünkre vonatkozó szerződésünk 2011.
július 26-án lejár.
A Képviselő-testület 308/2010. sz. határozatában döntött az un. Önkormányzati megtakarítási
programban történő részvételről, majd a 2/2011. sz. határozatával a megtakarítási program
Intézkedési terve került jóváhagyásra. Hivatkozott intézkedési terv tartalmazta többek között a
folyószámla vezetés és folyószámlahitel keretszerződés tekintetében - a költségek csökkentése
érdekében - közbeszerzési eljárás lefolytatását. A bankszámlavezetés és hitelkertet biztosítása
tárgyában a közbeszerzési eljárás kiírásra került, az eljárás eredményessége esetén
legkorábban 2011. szeptember 15-től lehet új szerződése az Önkormányzatnak.
Fentiekre tekintettel a jelenlegi folyószámlahitel keretszerződésünket meg kell
hosszabbíttatnunk – technikai prolongációt kell kezdeményeznünk a számlavezető
pénzintézetünknél. A technikai prolongáció a hitelszerződésünk további két hónappal történő
fenntartását jelenti a jelenlegi szerződéses feltételek mellett. Mivel ezen szerződés
módosításhoz a Bank a Képviselő-testület döntését kéri, erre tekintettel terjesztjük elő jóvá
hagyásra a szerződés módosítás engedélyezését.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat
jelenleg hatályos folyószámla hitelkeret szerződésének két hónapos technikai
prolongációjához. A Képviselő-testület 275.000 e/Ft folyószámlahitel és kapcsolódó
munkabérhitel keret tekintetében felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
szerződésmódosítás ügyében eljárjon. A folyószámla hitelkeret-, és kapcsolódó munkabér
hitelkeret szerződést 2011. szeptember 26-ig engedélyezi megkötni.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a hitelt és annak költségeit az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében megtervezte, azokat esedékességkor megfizeti.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
Jakabné Palkó Edina Pénzügyi Irodavezető
Jakabné Palkó Edina
Pénzügyi Irodavezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére.
Tárgy: A Szentgotthárd, hrsz.26. (Polgármesteri Hivatal épülete) tulajdonjoga
átruházásának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd hrsz .26. közterület (park) ingatlan vagyonkezelője a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt informálisan már többször is jelezte, hogy a Magyar
Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt kezelésében levő
ingatlan tulajdonjogának - a jelenlegi jogszabályok alapján – önkormányzatunk
részére történő ingyenes átadását támogatnák.
A valamikori Ciszterci kolostor épületének karbantartására, állagmegóvására az
elmúlt években
a vagyonkezelő nem tudott forrást biztosítani, aminek a
következtében az ingatlan napjainkra egyre rosszabb műszaki állapotba kerül,
felújítása elodázhatatlan. Különösen a tetőszerkezet állapota aggasztó. Az elmúlt
években pályázatokon rendre azért nem tudtunk indulni, mert az épület nem a mi
tulajdonunk. Csak nagyon ritkán találni olyan pályázati lehetőséget, ahol a nem
önkormányzati tulajdonba való beruházást is támogatnák.
Az állami ingatlanok (vagyon) önkormányzatok részére történő átadását lehetővé
tevő, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
36. §. (2) bek. szerint
az „Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható : …
c)55 helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében‖
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VIII.
fejezete 50.§. az állami vagyon ingyenes átruházásának feltételeit az alábbiakban
tartalmazza :
„(1) A Vtv. 36. § (2) bekezdésének a)-e) pontja szerinti tulajdonba adásra vonatkozó
kezdeményezést az MNV Zrt. -hez vagy az érintett vagyonelem
vagyonkezelőjéhez (használójához) kell benyújtani. Utóbbi esetben a vagyonkezelő
a hozzá benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt az MNV Zrt.-nek
tizenöt napon belül döntésre megküldi.
(2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni
szükséges:58
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a
segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést,
b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét - megtérítését,
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c) helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kezdeményezése esetén
a képviselőtestület (közgyűlés), illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa
határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza,‖ …
A tulajdonjog megszerzésének az egyik legfontosabb indoka az, hogy amennyiben a
Városháza a továbbiakban is a Széll Kálmán tér 11. épületben kíván működni és
önkormányzatunk pályázati forrás bevonásával szeretné korszerűsíteni városunk
kiemelkedő kulturális örökségét megtestesítő épületet, akkor célszerű a tulajdonjog
átruházásának kérelmezése. Ezen túlmenően is: a kolostorépület Szentgotthárd
egyik jelképe, kiemelkedő érték, amire a jelenlegi tulajdonos nem tudja a szükséges
és kellő figyelmet fordítani. Talán ebben is javulhatna a helyzet, ha ezt a tulajdonjogi
problémát rendezni tudnánk.
Az ingatlanok helyszínrajzát és tulajdoni lapmásolatát mellékletként az
előterjesztéshez csatoltuk. A tulajdoni lapmásolatról látható, hogy 10/385 részben az
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is kezelői joga van az ingatlanban.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a
Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt illetve az Önkormányzati és
területfejlesztési minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
vagyonkezelésében levő Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11, alatti Polgármesteri
Hivatal megnevezésű volt kolostorépület (szentgotthárdi 26. helyrajzi számú) ingatlan
ingyenes tulajdonba adását Szentgotthárd Város Önkormányzata részére.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a
Magyar Állam tulajdonában álló szentgotthárdi 26. helyrajzi számú Polgármesteri
Hivatal (volt kolostorépület) ingatlan ingyenesen Szentgotthárd Város
Önkormányzata tulajdonába való átadásának kezdeményezésével.
.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 20.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem :

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet :
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2. számú melléklet :
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Előterjesztés
a 2011. június 29-i Képviselő-testületi ülésre
Tárgy: A Közművelődési Koncepció és a Közművelődési Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd város új Közművelődési Koncepcióját hosszas előkészítést követően, 2006.
január 26-án fogadta el a Képviselő-testület azzal, hogy kétévente felül kell vizsgálni.
A Képviselő-testület a 2011. februári ülésén már szó esett a város közművelődési
koncepciójának felülvizsgálatáról. Az akkori előterjesztés elkészítése kapcsán megkerestük
a város közművelődésében feladatokat ellátó főbb szervezeteket, így a Móra Ferenc Városi
Könyvtárat, a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet, a Kossuth Filmszínházat üzemeltető
vállalkozót, a kapott beszámolókat, véleményeket pedig összegeztük.
Az összegezés során megállapítható volt, hogy időtálló alapok kerültek lefektetésre a korábbi
koncepcióban. Az Önkormányzat már évekkel ezelőtt kiaknázta azt a lehetőséget, hogy a
civil szerveződések bevonásával / vállalkozóval történő együttműködésekkel újabb
lehetőségeket / forrásokat vonjon be a közművelődés biztosításába. Mind a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, mind a mozit üzemeltető Vállalkozó ebben partnernek bizonyult. A
számukra elérhető pályázati támogatások segítségével további pénzeszközöket sikerült
szerezni, de a civil szervezetekkel való együttműködésnek más előnyei is voltak. A 2006-ban
elképzelt és a koncepciónkba beemelt dolgok nagyobb részben megvalósultak, bár akadt
természetesen olyan is, amelyről ez nem vagy csak kisebb mértékben volt elmondható. Az
akkori elképzelések alapvetően kiállták az idő próbáját, illetve úgy ítéltük meg, hogy nagyobb
részt továbbra is alapjai lehetnek a kulturális életnek Szentgotthárdon.
A 2011. februári előterjesztés alapvetően az elmúlt időszak „közművelődési‖ beszámolója
volt, amelyet a Képviselő-testület megismert és jóvá is hagyott. Mivel azonban a
polgármester hosszú távú (4 éves) társadalmi-gazdasági programja 2011. februárjában még
nem volt elérhető, továbbá a Pannon Kapu Kulturális Egyesület sorsa is bizonytalannak
mutatkozott, a Képviselő-testület akkor úgy határozott, hogy a közművelődési koncepció
módosításai és ezzel összefüggésben a közművelődési rendelet módosítása a 2011. júniusi
Képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.
Ennek szellemében a koncepció aktualizálását, továbbá az egyéb, szükségesnek
gondolt módosításokat az előterjesztés 1. számú mellékletben található
dokumentumban átvezettük.
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2001. (III. 29.)
rendelete mindössze és legutóbb 2005. évben került módosításra. Az azóta eltelt időben
több ponton szükségessé vált a rendelet módosítása / aktualizálása is. A
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módosításokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, az ezekkel egységes
szerkezetbe foglalt rendelet teljes szövegét pedig az előterjesztés 3. számú melléklete.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökének kapcsolódó tárgyú levelét az előterjesztés 4.
számú melléklete tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés rendeletmódosítást is tartalmaz, ezért az egész
előterjesztés SZMSZ szerint előterjesztője a jegyző.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Kulturális,
Közművelődési Koncepciója 2011-2015. dokumentumot az előterjesztés 1. számú melléklete
szerint / az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
……………………………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2011. június 20.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
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KONCEPCIÓJA
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I.

BEVEZETÉS

Egy állampolgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és joga, mint bármely
más, a városi civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A városi ember
komfortérzetének megteremtése pedig, még ha kisvárosról is van szó, korszerű
kultúra és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül elképzelhetetlen. A kultúrát az
emberi lét megjelenési formájaként is értelmezve Szentgotthárd Város Önkormányzata
a városfejlesztési prioritások között mindig kitüntetett helyen szerepeltette a humán
szférát, a kultúrát, a közművelődés egészét. Fontosnak tartja annak biztosítását, hogy
a város lakossága, valamint a hozzánk érkezők műveltségüket, készségeiket minél
szélesebb körben gyarapíthassák, közösségi művelődési jogaikat érvényesíthessék.

Különösen a jelenlegi helyzetben, a piaci szemlélet mind erőteljesebb megjelenése
korában, óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piac törvényszerűségei
nem érvényesíthetők. A közművelődés terén segíteni kell az egyéni
kezdeményezéseket, az önszerveződő csoportokat, civil szervezeteket. Az
intézményfenntartásnak és az önkormányzati támogatásnak ezen elvek érvényesítését
kell szolgálniuk.
Jelen koncepció hosszabb távra mutató terv, mely kijelöli a közművelődés fejlesztésének
főbb irányait, számba veszi a rendelkezésre álló anyagi, szellemi és építészeti erőket.
Szentgotthárd Városa az idegenforgalom fellendítésére rengeteget áldozott az elmúlt
években – ezen fejlesztéssel párhuzamosan meg kell teremteni és folyamatosan biztosítani
kell a magas színvonalú, igényes művelődés, szórakozás, kulturált szabadidő
feltételrendszerét is. Folyamatos cél kell, legyen a város polgárainak, valamint az idelátogató
hazai és külföldi vendégeknek közművelődési, művészeti, közéleti aktivitását erősítse,
kielégítse, és az otthonosságérzetet kiteljesítse.

Az önkormányzati intézmények mellett egyre jelentősebb szerepet töltenek be a helyi
kulturális élet tervezésében és szervezésében a civil szerveződések. A nem önkormányzati
intézmények megjelenésével a város kulturális, szabadidős tevékenységei is gazdagabbá,
differenciáltabbá válnak, elősegítve ezzel a kulturális fejlődést, mely nélkül nincs belső
fejlődés sem.

II. A KONCEPCIÓ CÉLJA, ALAPELVEI
Egyre jellemzőbb, hogy a közművelődés illetve a kultúra közvetítése mind inkább piaci
alapokra helyeződik át, és ebben a folyamatban további jelenség, hogy a média egyre
inkább felülkerekedik a személyes és közösségi részvételt igénylő közművelődési
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kapcsolatokon. A kultúra megkérdőjelezhetetlenül valós értékeket hordozó formáira, azok
bemutatására, fenntartására és közvetítésére - különösen kistelepülési szinten – egyre
kevesebb pénz jut.
Jelen koncepciónak azonban ilyen körülmények között sem lehet más célja, mint a
kultúrához való hozzáférés minél szélesebb körben történő biztosítása, azon belül pedig a
közművelődés szerepének meghatározása Szentgotthárd fejlődésével kapcsolatos
elképzelésekben, illetve az Önkormányzat és intézményei ebbéli érdekeltségének,
szerepvállalásának és felelősségének értelmezése. Feladata, hogy a város közművelődési
politikájához megfelelő iránymutatást nyújtson, behatárolja az elkövetkező évek feladatait a
jelenvaló helyzet alapján - az így kijelölt céloknak azonban összhangban kell lenniük a
település általános fejlesztési céljaival is. Természetesen ennek során figyelemmel kell, hogy
legyünk a helyi polgárok művelődési igényeire, a lakosság anyagi helyzetére, és lehetőség
szerint egységes alapelvek szerint kell meghatároznunk a város által támogatott
tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.
Ezen célok elérése érdekében elsőként a jelenlegi helyzet, a rendelkezésre álló helyi
feltételek számbavétele szükséges, párhuzamosan azzal, hogy - a törvényesség biztosítása
érdekében – koncepciónak tekintettel kell lenni a közművelődés hatályos jogi hátterére is. A
feladatok nagy részének megoldása általában az Önkormányzat kötelezettségeként
értelmezhető, azonban az egyes részek rendezését az intézményeknek kell vállalniuk. A
legtöbb cél, feladat azonban csak tudatosan együttműködve, közösen érhető el - mind az
Önkormányzat és az intézmények, civil szervezetek, mind az intézmények, civil szervezetek
egymás közötti kapcsolatát tekintve.

Szentgotthárd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit
az alábbiak szerint határozza meg:
1. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az esélyegyenlőséget
biztosítani, az egyenlő bánásmód követelményeit megtartani szükséges.
2. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása pedig közcél.
3. A helyi közművelődési feladatellátás, illetve ennek során a feladat ellátásban részt
vevő önkormányzati intézmények / az önkormányzati közművelődési feladatellátásra
az Önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezet(ek) nem lehetnek
elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
4. Az Önkormányzat elismeri, mindenkinek joga, hogy:
 megismerhesse a kulturális örökség javait, valamint az ezek védelmével
kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a
közművelődés útján,
 igénybe vehesse a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési
intézmények szolgáltatásait,
 műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,
közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön
jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
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művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret,
szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
5. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy közművelődési jogairól, azok gyakorlásának helyi
lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon.

III. A KÖZMŰVELŐDÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
A közművelődési feladat ellátását számos jogszabály határozza meg, melyek közül az
alábbiakban megfogalmazottakat vesszük figyelembe a koncepció készítésénél és a város
közművelődési feladatainak biztosításánál:

A legmagasabb szintű hazai jogforrás, az Alkotmány 2012. január 01. időponttól hatályos
változata (hasonlóan a korábbi változathoz) arról rendelkezik, hogy a kulturális értékek a
nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Az Alkotmány szerint minden
magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez: Magyarország ezt a jogot a
közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az
ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján
mindenki számára hozzáférhet ő felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők
törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a települési önkormányzat
feladatai közé sorolja a közösségi tér biztosítását és a közművelődési, tudományos,
művészeti tevékenységet is azzal, hogy a települési önkormányzat maga határozza meg —
a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően —, mely feladatokat, milyen
mértékben és módon lát el.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy a települési és a megyei könyvtári ellátás
biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata, amelyet a városi önkormányzat
nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános
könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrende lésével
teljesíthet. Ez a törvény rendelkezik arról is, a közművelődéshez való jog gyakorlása
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása pedig közcél, illetve, hogy a
közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok
feladata. További rendelkezése, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, amelynek formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,

113

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
A törvény szövege tartalmazza továbbá, hogy a települési önkormányzat a helyi társadalom
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a
helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a fentebb
felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. További fontos
előírása a törvénynek, hogy a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési
intézményt biztosít.
További kapcsolódó jogforrások:
















1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról,
1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról,
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról,
1989. évi II. tv. az egyesülési jogról,
13/1999. (VIII. 27.) NKÖM r. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi
XXIII. tv. végrehajtásáról,
1/2000. (I.14.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról,
157/2000. (IX.13.) Korm. r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról,
4/2004. (II. 20.) NKÖM r. a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról,
1/2007. (I. 9.) korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet,
a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv
kijelöléséről,
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi
Díj adományozásáról,
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről,
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről,
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illetve Szentgotthárd Város közművelődési rendelete: a 10/2001. (III. 29.) ÖKT. rendelet az
Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról.

IV. HELYZETELEMZÉS:
IV.1.) TERMÉSZETFÖLDRAJZI, GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK:

Közép-kelet Európában az Európai Unió tagállamaként Magyarország az UNIÓ keleti kapuja,
Szentgotthárd pedig az ország nyugati kapuja. A város a Rába és a Lapincs-folyó
találkozásánál, a nyugat-dunántúli régióban, Vas megye délnyugati részén fekszik. Speciális
geopolitikai helyzetét a „hármashatár-mentiség‖ határozza meg: Ausztriával és Szlovéniával
közvetlen határos. A település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a városnak közeli elérési
útvonala van mind a hazai, mind a külföldi szomszédos kistérségek központjaihoz –
Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg, Grad, Muraszombat, Jennersdorf, Graz.

A nemzetiséghez tartozás szempontjából természetesen erősen befolyásoló tényező a
városban / a térségben a (hármas) határmentiség. Nemzetiségek alapján élnek itt németek,
szlovének, horvátok, cigányok, ukránok, szerbek, lengyelek és szlovákok. A legjelentősebb
kisebbséget azonban egyértelműen a szlovének és németek alkotják.
A kisváros környezetében 14 település, apró és kis falvak találhatók. A kistérség 15
települései 1996 óta tömörültek területfejlesztési társulásba. 2005. évtől ez a kapcsolat
szorosabbá vált, amikor is a térség önkormányzatai az önkormányzatok rendelkezésére álló
források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi
együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében társulási megállapodást kötöttek és
megalakították a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást.
A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező
textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi vasútfejlesztések nyomán alakult ki.
A rendszerváltozás után újjáéledő gazdasági kapcsolatok és a város adottságai tették
lehetővé a gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A térség legmeghatározóbb projektje a
Szentgotthárdi Ipari Park fejlesztése lett, amelynek a kistérségen túlmutató kisugárzása is
van az Őrség és Körmend irányában. Az ipari park ad helyet a régió egyik legjelentősebb
gazdasági szereplőjének, a General Motors Powertrain (Opel) magyarországi vállalatának is.
Az Ipari park fejlesztése az elkövetkezendő években – nagy léptekben - tovább folytatódik.
A kistérségben több termálkút is található, egyikük hasznosítására Szentgotthárdon
fejlesztési program készült, melynek eredményeképpen 2007. nyarán Szentgotthárdon
megnyitotta kapuit a St. Gotthard Wellnes & Spa nevű fürdő és gyógykomplexum.
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Az elmúlt évtized meglehetősen kedvezőtlen munkaügyi helyzetet teremtett a környéken: a
térség munkanélküliségi rátája a korábbi években folyamatosan nőtt. A negatív tendencia fő
oka, hogy a városban az utóbbi időszakban nem történt jelentősebb munkahelyteremtő
beruházás, sőt néhány korábban itt letelepedett cég is bezárta kapuit. Mára kijelenthető,
hogy az idegenforgalmi fejlesztések és az Ipari park aktuális fejlesztése szerencsésen
befolyásolja ezeket a folyamatokat. A város és térségének egyik aktuálisan megoldásra váró
problémája ugyanakkor a lakónépesség iskolázottságának, képzettségének viszonylag
alacsony volta, illetve az a tény, hogy a munkanélküliek képzettsége nem mindig felel meg a
munkaerő-piaci igényeknek.

IV.2. A KÖZMŰVELŐDÉS JELENLEGI SZEREPLŐI SZENTGOTTHÁRDON:

Szentgotthárd Város Önkormányzata elsősorban az alábbi közművelődési intézményeken
keresztül biztosítja a szabad művelődés lehetőségét:




MŰVELŐDÉSI HÁZ és SZÍNHÁZ, melyek üzemeltetését az Önkormányzat
a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek adta át,
MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR,
KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ, amelynek üzemeltetésével az Önkormányzat
egy helyi vállalkozót bízott meg.

A közművelődési élet szerves részét képezik továbbá a kulturális tevékenységű civil
szervezetek, a műkedvelő csoportok, a nemzetiséghez kötődő kulturális szervezetek. A
közművelődési programokban jelentős szerep jut még az általános- és középiskoláknak, az
alapfokú művészetoktatás résztvevőinek, a médiáknak, egyházaknak.

Az intézmények a közművelődési tevékenység tervezésénél, szervezésénél figyelembe
vették a lakosság igényeit, építettek a város, a kistérség kulturális hagyományainak,
szokásainak őrzésére, gazdagítására, az egyéni és közösségi művelődési
öntevékenységben rejlő lehetőségekre, valamint hozzájárulnak a szabadidő közművelődési
célú, életminőséget javító eltöltéséhez.

IV.2.1. MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Az intézmény a kultúra, a tájékoztatás, a nevelés demokratikus intézményeként, a közösségi
és értelmiségi lét egyik központjaként, alapító okiratának megfelelően működik. Sajátos
eszközrendszerével kedvező lehetőségeket biztosít arra, hogy a kultúra összegyűjtött és
feltárt - írott és egyéb módon rögzített - értékeit a város polgárai használhassák.
Tevékenységében a közművelődési jelleg és az információszolgáltatás került előtérbe. Jól
szolgálja az intézmény a megváltozott használói igények kielégítését.
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A Móra Könyvtár tevékenységi köre: a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár
középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű lakóhelyi könyvtár, nemzetiségi (német és
szlovén), uniós és helyismereti külön gyűjteménnyel, kistérségi ellátó-központ. Szervezeti
egységei: felnőtt részleg és internet–terem, folyóirat-olvasó és médiatár, gyermekkönyvtár, 4
városrészi fiókkönyvtár, mozgókönyvtári ellátó-központ. 2011-től a III. Béla szakképző Iskola
iskolai könyvtári feladatait is ellátja.
Működési területe: Fiókkönyvtárak a városrészeken (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes,
Rábatótfalu). Mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek a kistérség településein (Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves,
Orfalu, Szakonyfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Vasszentmihály).
Technikai infrastruktúrája: A Szikla-21 integrált könyvtári rendszerben történik a könyvtár
valamennyi szakmai nyilvántartása (katalogizálás, OPAC, kölcsönzés, dokumentumküldés,
gyarapítás). 4 Mbit/s letöltési, 514 Kbit/s feltöltési sebességű internet-kapcsolat. Információs
infrastruktúra: szervergép, 27 PC, 1 laptop a központi könyvtárban, 8 Pc, 1 laptop a
fiókkönyvtárakban, internet- és irodai szolgáltatások, hálózati nyomtatók, faxok, fénymásoló,
szkenner mind a központi könyvtárban, mind a fiókkönyvtárakban, prezentációs eszközök
(írásvetítő, projektor), lamináló és spirálozó gép, rádiós internet-hálózat a központi
könyvtárban és a fiókkönyvtárakban. 2011-ben több nyelvű interaktív honlap készül pályázati
forrásból.
Bútorzat, világítás: A TIOP és a TÁMOP pályázatból megvalósult a világosítás
korszerűsítése a folyóirat-olvasó és médiatár részlegben, CD- és DVD-tároló, valamint
könyvajánló készült. 2011-ben további bútorcserére nyújt lehetőséget a TÁMOP pályázat.
Személyzet: Olvasószolgálatos könyvtárosok: 2 fő a felnőtt részlegben (a kölcsönzés mellett
feldolgozó munkát is ellátva), 1-1 fő a folyóirat-olvasóban és a médiatárban (az iskolai
könyvtári és a mozgókönyvtári feladatokat is ellátva). 1 fő a gyermekkönyvtárban (egy
délelőtt a folyóirat-olvasóban olvasószolgálati feladatokat ellátva), 1 fő fiók-könyvtáros (a
négy fiókkönyvtár összes feladatát ellátva, kéthetente 2 délelőtt a központi folyóiratolvasóban olvasószolgálati feladatot ellátva), 1 fő könyvtárvezető. A könyvtárosok
végzettsége:
 1 fő egyetemi
 4 fő szakirányú főiskolai
 1 fő egyéb főiskolai + középfokú szakirányú végzettségű
 1 fő középiskolai + középfokú szakirányú végzettségű
2005 óta a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsával kötött megállapodás alapján végzi a
mozgókönyvtári szolgáltatást 14 településen a központi költségvetésből származó
normatívából.
A gyűjtemény részei:
Központi könyvtár gyűjteménye:

felnőtt részleg (könyvek)

gyermekrészleg (könyvek, folyóiratok, diafilmek)
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folyóirat-olvasó (kurrens és kötött folyóiratok)
zeneműtár (könyvek és hangzó dokumentumok)
médiatár (videó filmek, CD-ROM-ok, DVD-lemezek)
helyismereti külön-gyűjtemény (könyvek, brosúrák, aprónyomtatványok,
folyóiratok, kéziratok és fényképek)

Európai Uniós Sarok külön-gyűjteménye

szlovén és német nemzetiségi nyelvű, idegen nyelvi külön-gyűjtemény
A városrészi fiókhálózatba kihelyezett gyűjtemény.
Az ellátórendszeri tagkönyvtárakba kihelyezett letéti állomány (mozgókönyvtári
állomány).
Az ellátórendszeri szolgáltatóhelyeken cserélődő könyv- és média-állomány.
Az olvasók mintegy 62 ezer könyvből, 1870 bekötött folyóiratból, 3450 kép-, 3700 hangzó,
500 elektronikus dokumentumból válogathatnak, a hírlapolvasóban több mint százféle
kurrens folyóirat áll rendelkezésre. A teljes állomány 95 %-a elektronikusan feldolgozott,
adatai hozzáférhetők helyi hálózaton (Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer) és távoli
eléréssel (OPAC).
Szolgáltatások:
Ingyenes, beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
 könyvtárlátogatás
 kijelölt gyűjteményrészek használata
 olvasóterem
 folyóirat-olvasó
 közhasznú információk szolgáltatása
 felvilágosítás a könyvtári szolgáltatásokról
Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
 dokumentumkölcsönzés
 könyv
 diafilm
 folyóirat
 hangzó dokumentumok
 videódokumentumok
 DVD lemezek
 az állományfeltáró eszközök használata
 Szikla-21 integrált könyvtári rendszer
 könyvtárközi kölcsönzés (saját gyűjteményből és az ODR-ből)
 a számítógépes könyvtári dokumentumok helyben használata
Térítéses szolgáltatások:
 média tagság (CD, DVD, videó kölcsönzéséhez)
 irodalomkutatás
 számítógép-használat irodai szolgáltatásra és internet-használatra
 fénymásolás
 nyomtatás
 fax-továbbítás
 CD, DVD írás
 szkennelés
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 laminálás

Beiratkozás nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatások:
 reprográfia
 fax-továbbítás
 nyomtatás
 szkennelés
 laminálás
 számítógép-használat (információkeresés helyi rendszeren és az interneten)
Nyitva tartás: A központi könyvtárban heti 6 nap, összesen 49 órában, a fiókkönyvtárakban
keddtől szombatig összesen 27,5 órában, a III. Béla szakképző Iskolában heti 25 órában.
Kulturális tevékenység: A központi könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtárakban
kiállítások, kulturális rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások és használó képző
tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és kézműves foglalkozások, hagyományos
versenyek és vetélkedők zajlanak, többnyire pályázati forrásokból megvalósítva.
Költségvetés: A fenntartó Önkormányzat által biztosított költségvetési forrásból, központi
érdekeltségnövelő támogatásból és pályázati (uniós és hazai) forrásokból gazdálkodik a
könyvtár.
Továbbképzés: A könyvtárosok rendelkeznek a jogszabályban előírt iskolai végzettséggel
és szakképzettséggel. Teljesítik a rendeletben előírt 7 éves továbbképzést. 2008 óta saját
forrásból, illetve a TÁMOP pályázat finanszírozásából valósulnak meg a képzések.
ÖSSZESSÉGÉBEN a Móra Ferenc Városi Könyvtár a folyamatos elvonások mellett is ellátja
a feladatait, sőt, ezek a feladatok folyamatosan bővülnek – gondoljunk csak az egész
kistérség területén végzett mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítására vagy a III. Béla
Szakképző Iskola és Kollégium intézményben biztosított feladatellátásukra. Feltétlenül
kiemelendő teljesítménye az intézményeknek a pályázati felhívásokon való szorgos
megjelenés és ezzel összhangban a pályázati támogatások sorozatos elnyerése. Szinte
kizárólag ennek köszönhető, hogy jelentős változások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt
időszakban a Könyvtárban, sőt, a fiókkönyvtárakban is. A Könyvtár szakmai munkája
figyelemre méltó, az általa kínált szolgáltatások végiggondoltak, jól kitaláltak, a propagálásuk
pedig folyamatos.

IV.2.2. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SZÍNHÁZ
(PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET)

Az Önkormányzat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. évben kötött
együttműködési megállapodást, amely alapján az Egyesület végzi városi közművelődési és
turisztikai feladatok ellátását, továbbá feladata a szakmai tevékenység koordinálása és
felügyelete, valamint a városban és a kistérségben zajló kulturális és turisztikai tevékenység
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fellendítése, eredményeinek értékelése. Az Egyesület ezeken túl
Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, koordinálásában is.

részt

vesz az

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület két épületben látja el feladatait, az Önkormányzattal
kötött közművelődési megállapodás alapján a Művelődési Házban és a Színházban. Mind a
két épület, jelentős értéket képvisel, kulturális és turisztikai téren egyaránt, a színház
műemlék is. Az Egyesület munkájának célja elsősorban a város lakossága kulturális
igényeinek feltárása és kielégítése, korosztály és rétegprogramok szervezése, működő
amatőr művészeti csoportok anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább
fúvószenekar, énekkar működtetése, új művészeti együttesek létrehozásának generálása:
néptánccsoport, ifjúsági amatőr színjátszó kör, kulturális tevékenységet folytató civil
szervezetek létrehozásának szorgalmazása. Színházi és koncert előadások, kiállítások,
városi nagyrendezvények szervezése, valamint a működőkkel való szorosabb
együttműködés kialakítása is feladatát képezi az Egyesületnek. Az idegenforgalom terén
elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való együttműködés, a turisztikai
beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a turisztikai piac
szereplőinek, továbbá a Turisztikai Információs Látogatóközpont üzemeltetésének
biztosítása, a város és térségének idegenforgalmi hírverése, népszerűsítése. Az Egyesület
az ifjúsággal kapcsolatos feladatok tekintetében koordinálja a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum
munkáját, valamint a FIKUSZ működtetését. A családi irodai tevékenység szintén az
Egyesület tevékenységei között található, bár plusz feladatot ugyan jelent számára, de igazi
bevételi forrást nem. Az Egyesület a fenti feladatok ellátása során folyamatosan
együttműködik az Önkormányzattal és az intézményekkel. Az egyesületi forma előnyeit
kihasználva további feladata a szervezetnek, hogy pályázatok benyújtásával, illetve külső
források felkutatásával segítse a kulturális élet feltételeinek javítását és továbbfejlesztését
Szentgotthárdon.
Az Egyesület munkaszervezetet köteles működtetni a feladatai ellátására, ennek létszáma
jelenleg 5 fő (1 elnök, 1 munkaszervezet vezető-művelődésszervező, 1 fő
művelődésszervező, 1 fő szervezési aszisztens-dekoratőr és 1 fő technikus-gondnok).
A Művelődési Ház épületében több mint 700 m2 a hasznosítható terület. Az emeleten lévő
előadóterem közel 300 ülőhelyes, korábban még színházi előadásoknak is otthont adott, mai
állapota viszont már alkalmatlan az ilyen igényekhez. A termek kialakítása miatt nagy az
áthallás, bizonyos tevékenységek mellett az adott szinten más program nem szervezhető.
Jelenleg kisebb bemutatóknak, klub foglakozásoknak, illetve tánc és torna tanfolyamoknak
ad helyet. A kisebb termek változatos funkcióval üzemelnek: pl. fúvószenekari próbák, civil
szervezetek találkozó zajlanak itt, illetve egy részét raktározásra használják pl. hangszerek,
kották, táncruhák. A Művelődési Ház állagának javítása érdekében szükséges az épület
belső, külső teljes rekonstrukciója, illetve esetlegesen egy új kulturális, turisztikai, és
civilszolgáltató ház létrehozása. A művelődési házra vonatkozó korábbi, középtávú
koncepció, vagyis: ―A művelődési ház épületével a közművelődési koncepció keretében
középtávon is számolni kell. Mivel egy többfunkciós közművelődési komplexum kialakítása
csak igen hosszú távon elképzelhető, addig anyagilag is áldozni kell a művelődési ház
épületére, hogy benne a XXI. századhoz méltó körülmények között dolgozhassanak
városunk kulturális szakemberei.‖ – csak kisebb mértékben (bútorcsere, festés) valósult meg
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a művelődési házra vonatkozó középtávú koncepció. Továbbra is óriási probléma a
kerthelyiség állapota: a falak életveszélyesek. Mivel az elmúlt években nem történt meg
felújítása, így rendezvények lebonyolítására alkalmatlanná vált, amely egyben bevételkiesést
is jelent az Egyesület számára.
A Színház épülete, kialakítása – műemlék rekonstrukció – szintén bizonyos korlátokat vet fel
a feladatok ellátása során. Városi rendezvényre, különösen kis díszletigényű kamara, vagy
pódium előadások tartására alkalmas. A CHIRON projekt egyik elemeként került sor 2007
nyarán a Színház épületében a Turisztikai Információs Központ kialakítására, a
bronzkapu mögötti területen. Ennek a projektnek a folytatásaként 2008 tavaszán felújították
a színház valamikori társalgóját, új álmennyezetet alakítottak ki és új világítótesteket
helyeztek el. A jelenleg Városi Galériaként működő aula kiállításoknak, különböző
fórumoknak, gyűléseknek, fogadásoknak, játszóházaknak, kisebb városi ünnepségeknek,
különböző versenyeknek ad helyet. A Látogatóközpont eszközei és bútorzata a mai kor
minden igényét kielégíti (tv, számítógép, fénymásoló, nyomtató, projektor stb.), a fűtés télen
viszont csak hősugárzóval megoldott.

IV.2.3. KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ

Az Önkormányzat tulajdonában álló épület (Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.) az 1910-es
években is filmszínházi funkció betöltésére épült.

Az Önkormányzat a Kossuth Filmszínház (mozi) üzemeltetésével egy helyi vállalkozót bízott
meg, aki ebben a formában 2005. óta üzemelteti a filmszínházat, szerződését az
Önkormányzat 2010. júniusában újabb 5 évre meghosszabbította, vagyis 2015-ig a mozi
üzemeltetése – legalábbis a megállapodás alapján - biztosítottnak tűnik. Az Üzemeltető a
tevékenységét a megállapodásban foglaltak alapján látta és látja el. Az Önkormányzat az
üzemeltetés fejében biztosítja a mozi épületének és a mozihoz tartozó, leltár szerinti
vagyontárgyak ingyenes használatát az Üzemeltető részére, továbbá a rezsiköltségekhez az
inflációt követő mértékben támogatást biztosít.
A mozi ingatlanának felújítási költségeit – a kisebb költségigényű, azaz 50.000,- Ft érték
alatti karbantartási munkák kivételével – az Önkormányzat viseli. Több felújítás is történt az
elmúlt 5 évben az épületben, a legfontosabb a székek cseréje volt a 2006. évben, amelynek
során az új székek vételárát – a szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően - az
Önkormányzat biztosította. Ugyanakkor a régi székek kiszereléséről, az új székek
beszereléséről, a nagyterem kifestéséről, a parketta felújításról stb. az Üzemeltető már saját
forrásból gondoskodott. Az Önkormányzat 2011. évben - az Üzemeltető jelzését és kérését
figyelembe véve - a vetítőgéphez tartozó 2 db izzó cseréjének költségét bruttó 365 ezer Ft
összegben biztosította - a szakszerű szállítás és a szakember általi beszerelés költségét az
Üzemeltető magára vállalta.
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A Vállalkozó és az általa alkalmazott gépész nemcsak rendelkezik OKJ-s képesítéssel, külön
üzemvezetői és külön mozigépkezelői végzettséggel, de idestova negyed évszázada
dolgoznak a szentgotthárdi filmszínházban, jól ismerik a helyi mozi minden vonzatát (helyi
közönség igényei, gépészeti teendők). Miközben a multiplexek szinte kizárólagossá váltak
szerte az országban (Vas megyében a megyeszékhelyen kívül az egyetlen állandó jelleggel
működő mozi a szentgotthárdi), Szentgotthárdon sikerült életben tartani a mozit, ráadásul
jelentősebb színvonal csökkentés nélkül.
Az artsáv előadásokat továbbra is folyamatosan, a pályázati kiírásoknak megfelelően tartotta
meg a Vállalkozó - évente 120 kifejezetten ART minősítésű film vetítését vállalta, de a
Magyar Mozgókép Közalapítvány körül kialakult jelenlegi helyzet miatt ez a vállalás –
egyelőre – bizonytalan, hiszen a Közalapítvány az erre vonatkozó pályázati kiírásokat és
támogatásokat zárolta, nem kevés bevétel kiesést okozva ezzel az Üzemeltetőnek. Filmklub
is működik a szentgotthárdi moziban, amelynek éves előadás számát legkevesebb 20
előadásban biztosítja a Vállalkozó.
A mozi heti 5 játékrendi nappal (hétfő, kedd, péntek, szombat, vasárnap), évi 340 előadással
üzemel. A helyárak az elmúlt időszakban csak a legszükségesebb mértékben emelkedtek, a
Vállalkozó a jegyárakat a jelenlegi árszinthez képest az inflációs mértéken túl nem emeli.
Továbbra is üzemel a büfé, amit a közönség továbbra is igényel.
Az Üzemeltető különféle korosztályok és rétegek számára hirdet meg előadássorozatokat - a
szervezendő előadások az alábbi rétegeket, csoportokat, közösségeket célozzák meg:
- a kistérségben lévő óvodásokat, általános iskolákat, középiskolákat,
- a Nyugdíjasok civil szerveződéseit
- a Fővárosi Szociális Otthon lakóit,
- a Filmklub jelenlegi és jövőbeni tagjait, szimpatizánsait.
Az oktatási intézmények tanulóinak szervezett külön előadások száma ugyanakkor
drasztikusan lecsökkent, hangsúlyozandó, nem a mozi hibájából, hiszen a mozi külön,
tananyaghoz kapcsolódó ajánlatokat küld a filmkínálatról mind az alsó, mind pedig a felső
tagozatos korosztály részére. Ugyanez mondható el a középiskolás /szakközépiskolás,
valamint az óvodás korosztály tekintetében is.

IV.2.4. VÁROSRÉSZI KLUBOK, CIVIL SZERVEZETEK,
MÁS INTÉZMÉNYEK

Szentgotthárd város közművelődési életében speciális jelenség, hogy a nem egészen 9000
lakosú városban a központi művelődési ház mellett 6 városrészi klub, valamint 4
fiókkönyvtár (Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu) található. Speciális megoldás,
hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a városrészi klubokat átadta a helyi
közösségeknek. Megjegyezzük, hogy közelünkben – megyei szinten legalábbis – nem találni
hasonló megoldást. Az új formáról megállapítható, hogy bevált, sehol nem lett rosszabb a
helyzet, mint azt megelőzően volt. A helyben lakók felismerték a klubokban rejlő lehetőséget.
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Mindenütt először összefogtak, civil szervezetet alakítottak és saját erejüket kihasználva
elkezdték az állagmegóvást, a meszelést, festést, az épületek környékének a rendbetételét.
Több helyen is pályázatokon indulva szereztek be bútorokat, esetleg számítógépet,
televíziókészüléket, cd és dvd-lejátszót, stb. Viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy ez a
lehetőséget a településrészen élőket úgy is összehozta, hogy elkezdhettek közösségükben
rendezvényeket szervezni: mikulást, karácsonyt, öregek napját, farsangot, szüreti
rendezvényt, gyereknapot. Több településrészen is ennek tudhatjuk be, hogy beindult a már
– már elveszettnek gondolt közösségi élet. Két dolog kellett ehhez legalább: az
önkormányzat helyzetfelismerése és „bátorsága‖ illetve a civil szerveződések ereje. Élen járt
és jár ebben a legkisebb településrészünk, Jakabháza ahol a Hagyományőrző Egyesület a
legkorábban kezdte és a legtöbbet tette le ezen a téren. Igen szép eredményeket látni
Farkasfán és Rábafüzesen, továbbá érezhető a változás Máriaújfaluban is. Zsidán mostanra
láthatók az első nagyon pozitív megnyilvánulások és talán Rábatótfalu sem sokáig marad el
tőlük. Minden városrészi klubnak lett gazdája legalább a településrészi önkormányzatok
―személyében‖, de a leghatékonyabbnak mindenütt a civil szervezetek részére való átadás
bizonyult. Még akkor is így van ez, ha azután nem mindig és nem mindenki tudta
maradéktalanul kihasználni az adódott lehetőséget.
A közművelődés színterét színesítik még azok a civil szervezetek, alapítványok, egyházi
szervezetek, amelyek tevékenységükkel közszolgálati, karitatív, egészségügyi, művészeti
és kulturális célokat ölelnek fel és tevékenyen vesznek részt a város kulturális életében.
Ezeknek a szervezeteknek a működését a lehetőségekhez mérten maximálisan támogatni
kell, hiszen „alulról jönnek létre‖, sokféle kreativitás és civil kurázsi hordozói. A piaci
szereplőkkel szemben élvezik a biztosított adókedvezményeket, kötetlenebb gazdálkodást
folytathatnak, élvezik az állami támogatásokat. Az életrevaló civil szervezetek elő is teremtik
működésükhöz a tőkét és olyan tevékenységet folytatnak, amivel az állami szektor
működésének a hiányát pótolhatják. Fontos ezeknek a civil szervezeteknek a folyamatos
kommunikációja egymással és az Önkormányzattal. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
gyermekek, fiatalok támogatására, ők a jövő zálogai, akik befolyásolható korban vannak,
ezért nekünk, felnőtteknek kötelességünk figyelmet fordítani arra, hogy szabadidejüket
tartalmasan tölthessék el, a tehetséges, kiemelkedő személyiségeket értékteremtő
tevékenységre kell rábeszélni.

Az immáron vállalkozói üzemeltetésű Szentgotthárd Városi Televízió, a Szentgotthárd
Város Önkormányzata által megjelentetett újság illetve a Gotthárdi Körkép helyi
terjesztésű újság a kultúra hírvivőjeként tájékoztatják széles körben a lakosságot.

Szentgotthárdon 1983. óta működik a Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum
(Szentgotthárd, Hunyadi út 6.). A múzeum törzsgyűjteményét elsősorban a szlovén
nemzetiségű Gáspár Károly általános iskolai igazgató gyűjteménye és több kisebb
szentgotthárdi és apátisvánfalvi gyűjtemény alkotja. A Múzeum állandó kiállításai (DélnyugatDunántúl fazekassága, a Szentgotthárd környéki szlovének és a szentgotthárdi sírlelet)
mellett évente láthatók időszaki kiállítások az egyik földszinti teremben, illetve Szentgotthárd
más intézményeiben. A múzeum gyűjteményéből rendezett kiállítások egész évben
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látogathatók, de eljutottak Magyarország más településeire és Szlovéniába is. A Pável
Ágoston Múzeum, amely Magyarország egyetlen szlovén múzeuma, 2011. évben felújításra
és bővítésre került.
A város közművelődési koncepciójában említést kell tenni a Szlovén Kulturális és
Információs Központról is, hiszen nemcsak a szlovén nemzetiségű lakosság számára
szervez különböző programokat, rendezvényeket, hanem időről-időre a város / térség más
nemzetiségű lakosai is bekapcsolódhatnak ezekbe a programokba.

IV.3. KÖZMŰVELŐDÉS SZÍNTEREI SZENTGOTTHÁRDON:



Színház (Széll K. tér 7.)
A XII. századi, román ciszterci templom falainak felhasználásával épült barokk
stílusban 1677-ben. Az új templom elkészültével magtárrá alakították, majd 1988-ban a
magtártemplomot átépítették, s a város színháza lett. Elsősorban színpadi előadások,
rendezvények, kiállítások színhelye.



Művelődés Háza (Kossuth L. u. 7.)
Az eredetileg banknak készült épület szolgálta évtizedeken keresztül a város
közművelődését. A mindennapos tevékenység mellett a különböző méretű termek az
intézmény csoportjainak, civil szervezeteknek próbateremként szolgálnak. Az
épületben található e-Magyarország pont is.



Művelődés Háza kerthelyisége:
Szabadtéri rendezvények-koncertek, bálok- helyszínéül szolgált. Állapota leromlott,
életveszélyes, rendezvények tartására jelenleg alkalmatlan. Felújítása elengedhetetlen,
azt követően továbbra is bálok, vásárok rendezésére alkalmas, valamint rekonstruálni
lehetne a XX. század eleji polgári hangulatát (fonott kerti bútorok, élőzene stb.).



Móra Ferenc Városi Könyvtár (Széll Kálmán tér 2.)
Kulturális tevékenység keretében a központi könyvtár részlegeiben és a
fiókkönyvtárakban
kiállítások,
kulturális
rendezvények,
könyvtárhasználati
foglalkozások és használóképző tanfolyamok, olvasótáborok, író-olvasó találkozók és
kézműves foglalkozások, hagyományos versenyek és vetélkedők zajlanak.



Mozi (Hunyadi út 1.)
A külső és belső felújításokat követően is van további fejlesztenivaló az épületen:
elengedhetetlen lenne a hátsó vizesblokk (WC) felújítása, hiszen itt nincs sem meleg
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víz, sem fűtés, de az ajtók cseréjére is mielőbb szükség lenne. További probléma,
hogy a mozi előterének mennyezetéről hullik a vakolat.



Kolostor belső udvara (Széll K. tér 11.)
A ciszterci rendháznak épült, ma polgármesteri hivatal épületének belső udvara 2005.
óta nyarán könnyű- és komolyzenei szabadtéri programoknak - Városházi Esték –
adott otthont, mely rendezvénysorozatot folytatni kell. Ezen rendezvények elsődleges
helyszíne továbbra is a belső udvar lehet, valamint a refektórium. Az udvar helyet
adhat továbbá egy „Szentgotthárdi Szabadtéri Színházi Napok‖ rendezvénynek is
(„Kolostorszínház‖).



Refektórium (Széll K. tér 11.)
A ciszterci rendház egykori ebédlője kitűnő akusztikája miatt zenei rendezvények
megtartására ad lehetőséget, jóllehet, éppen ez az akusztika csak bizonyos típusú
zenei előadások megtartására alkalmas, többnyire kisebb komolyzenei előadásokra,
kamarakoncertekre. A Refektórium előtti terasz kulturális célokra történő használata is
további lehetőségeket vet fel, igaz, leginkább a kolostorépület felújítását követően.



A Nagyboldogasszony templom (Széll K. tér 9.)
A vallási funkcióján kívül elsősorban orgona-koncertek, komolyzenei és énekkari
koncertek helyszínéül használatos.



Szabadtéri színpad (templom és a Színház között)
Tavasztól őszig a szabadtéri rendezvények fő helyszíne, nagyobb rendezvényeknek
(pl. operett előadás, koncertek, városi nagyrendezvények) adhat helyet.



Rábakethelyi templom (Felső út 34.)
Vallási funkcióján kívül ma még csak komolyzenei és énekkari koncerteknek ad
otthont, jövőben orgona-koncertek szervezése is várható.



Evangélikus templom (József A. u. 12/A.) és Református templom (Mathiász A. u.)
A vallási funkciójukon kívül zenei koncertek, előadások, esték, kisebb rendezvények
helyszínei.



Pável Ágoston Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum (Hunyadi út 6.)
Magyarország egyetlen szlovén nemzetiségi múzeuma, megyei fenntartás alatt áll.
Állandó és időszaki kiállításoknak ad otthont. A helytörténeti együttműködés során az
eddiginél nagyobb szerepet is kaphat Szentgotthárd kulturális életében.
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Városrészi klubok – Jakabháza, Rábafüzes, Rábatótfalu, Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa
városrészeken.



Városi Televízió (Széll K. tér 2.)
Programjaikkal színesítik a város kulturális életét, illetve archiválják Szentgotthárd
kulturális életéről készült felvételeket.

V. Jövőkép
Számos, a közművelődéshez köthető feladat vár a városra a továbbiakban is.

- Egyik legfontosabb feladat talán, amelyet minden területen, így a közművelődés
eszközeivel is támogatnunk kell, az a város / a kistérség lakosságmegtartó szerepének
növelése. Ennek során lehetővé kell tenni, hogy a kultúra értékeihez való hozzájutás minél
szélesebb körben biztosított legyen. Fontos, hogy az ehhez szükséges információáramlás /
tájékoztatás hozzáférhető és figyelemfelhívó legyen mindenki számára.

- Törekedni kell arra is, hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti
fogékonyság – ebben elsősorban az oktatási intézmények szerepe hangsúlyozandó. Az
oktatási intézményekkel való kapcsolat egyébiránt tartalmasnak tekinthető. A
könyvtárismereti versenyek, irodalmi pályázatok és vetélkedők, a művelődési és művészeti
programok egyre jobban ösztönzik a gyermekeket és fiatalokat arra, hogy aktív igénybevevői
legyenek a közművelődési szolgáltatásoknak.

- A kialakult országos szakmai kapcsolatokat és a település nemzetközi kapcsolatait
intenzívebben kell felhasználni a közművelődés területén tevékenykedő művészeti csoportok
tapasztalatszerzése érdekében különös tekintettel az ifjúsági csoportok szereplési
lehetőségeinek gyarapítására. A nemzetközi kapcsolatok terén elsősorban a SzentgotthárdGrad-Jennersdorf kulturális háromszög kialakítására kell törekedni. Emellett élő
kapcsolattartásra kell törekedni a testvérvárosok - Walldürn, Tarvisio, Isola - közművelődés
területén tevékenykedő csoportjaival.

- Szervezettebbé kell tenni a helyismereti együttműködést is, azon belül a helyi kulturális
örökség megmentését, feldolgozását, elérhetővé tételét. Bár nem kifejezetten
közművelődési teendő, de mégis ahhoz szorosan kapcsolódik, hogy az elsősorban épített
örökségünkkel kapcsolatos fejlesztéseket mielőbb megvalósítsuk. A város elegendő
látványossággal rendelkezik ahhoz, hogy ezek kiemelésével a jövőben vonzóbb célponttá
tudjon válni. Mind a céltudatos látogatóknak, mind az egyébként „elbarangolók‖ számára
információkkal / információnyújtó programokkal kell szolgálni, a létesítményeket pedig
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alkalmassá kell tenni a látogatók véletlenszerű érkezésére, azokat nyitva kell tartani a
szokásos nyitvatartási időkben. (Jó példa erre az egykori temetőkápolna, a város méltatlanul
„elfelejtett‖, ám különleges színfoltja – nagyon hiányzik, hogy egy erős rács védelme mellett
legalább a kapun belépni lehessen, valamint odakint egy erős, időt álló információs tábla
fogadja az arra járókat.)

- További orvosolandó, idegenforgalmi / közművelődési feladatunk, hogy bár a
szentgotthárdi csata talán az egyetlen olyan történelmi momentum, amely által a város az
általánosan művelt emberek tudatába férkőzik, a templomfreskón túl még sincs ennek
„nyoma‖ városunkban. Meglehetősen szerencsétlen, hogy egyrészt a csata emlékműve csak
kilométerekkel odébb, ráadásul egy másik országban található, másrészt mindettől
függetlenül a városon belül nem található semmiféle (esetleg köztéri szoborral kiegészített)
emléktábla, amely a fontos történelmi eseményhez kapcsolódik, és emellett információkat
nyújt. A város jelképének számító barokk templom felújítása után fontos lenne, hogy a
kapcsolódó kolostorépület felújítása is mielőbb megvalósulhasson, de a város további,
múltbéli jellegzetességeinek bemutatásáról sem szabad elfeledkezni: törekedni kell arra,
hogy a Kaszagyár épületei közül védelem alá helyezettekben egy lehetőség szerint élő, a
működését megmutatni képes ipari múzeum kerüljön kialakításra.

- Várhatóan az anyagi lehetőségeink az elkövetkezendő években sem javulnak drasztikusan,
ezért továbbra kiemelt figyelmet kell fordítani a vonatkozó pályázati lehetőségek
kiaknázására, illetve a kultúra „menedzselésére‖, azaz a megfelelő reklámra, a szponzori
támogatások kihasználásra, a civil szféra és a magántőke bevonására - mind a személyi,
mind az anyagi oldal vonatkozásában.

- El kell érni, hogy az idegenforgalmi beruházásainkkal párhuzamosan a turisztikai
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kulturális, szórakoztatási igényeket mind teljesebb
körben, minél magasabb színvonalon ki tudjuk elégíteni. Ehhez természetesen
elengedhetetlen az idegenforgalom és a közművelődés helyi szereplőinek
együttműködése. Megállapítható, hogy az elmúlt években eredményes és élő kapcsolat
alakult ki a közművelődési tevékenységet folytató közművelődési intézmények között. Közös
sikeres rendezvények és kiállítások valósultak meg. Ezt az együttműködést az
idegenforgalmi szereplőkre is ki kell terjeszteni. Tudatosan és KÖZÖSEN kell törekednünk a
városról kialakult kép javítására, az „imázs‖ építésre.

- Szentgotthárd kulturális életében az Önkormányzatnak, mint legfőbb befolyásoló
tényezőnek, egyik fontos feladata a helyi közművelődési tevékenységek anyagi
eszközökkel történő támogatása. Ennek megfelelően az általa fenntartott intézményt és a
közművelődési feladatot ellátó egyesületet / vállalkozót finanszírozza elsősorban, hiszen a
kulturális feladatok megoldásában főleg ezekre támaszkodhat.
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A továbbiakban az egyes intézményekkel kapcsolatos elképzeléseket, kihívásokat és
„jövőképet” mutatja be a koncepció.

V.1. MÓRA FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

V.1.1. A könyvtár jövőképe:







Kényelmes, vonzó közösségi hely legyen a könyvtár, az egyéni és a csoportos
tanulás színhelye.
Fejlett információs technológiával rendelkező forrásközpontként működjön.
Az információk széles köréhez biztosítson hozzáférést.
Magasan képzett szakemberek szolgáltassák a dokumentumot és az információt,
közvetítsék a tudást.
Fejlessze a használók olvasási és digitális kompetenciáit.
Biztosítsa az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és a
fogyatékkal élők számára.

A könyvtár célkitűzése, hogy szolgálja a használók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő
hasznos eltöltését, fejlessze mindazon készségeket és képességeket, amelyek szükségesek
a literátori léthez, a digitális írástudáshoz. Segítse az iskolarendszerű oktatást és a
felnőttképzést. Legyen vonzó közösségi hely, segítse az életen át tartó tanulást, a
fogyatékkal élők esélyegyenlőségét.
A megye könyvtáraival partnerségben összehangolt fejlesztést valósítson meg az online
szolgáltatások kialakítására és igénybevételére.
Biztosítson hozzáférést az információk széles köréhez. Ennek érdekében fejlessze az
információs és kommunikációs infrastruktúráját, új, minőségi szolgáltatásokat alakítson ki a
központi könyvtárban, fiókkönyvtáraiban és a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyein,
javítsa az egyéni és a csoportos tanulás körülményeit, biztosítsa a szolgáltatások
igénybevételét a fogyatékkal élők számára. A könyvtári szolgáltatások minőségi
fejlesztésével növelje a hatékonyságot, új lakossági rétegeket vonjon be a
könyvtárhasználók körébe.
Célja az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, a könyvtáros
munkatársak sokoldalú képzése.
V.1.2. A könyvtár küldetésnyilatkozata, átfogó célja:
- A könyvtár célkitűzése, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül
hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal
szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse a szabadidő hasznos eltöltését, segítse
hozzá a könyvtárhasználókat demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon
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készségeket, amelyek szükségesek a literátori léthez, bátorítson információhasználatra,
tudatosítsa az információ hasznát és értékét.
- A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a
közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s
feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.
- Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó
tanulást, járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhez.
- A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új
használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére.
- A könyvtár működését a használó-központúság jellemezze, minőségi szolgáltatást
nyújtson mind a városi, mind a kistelepüléseken élő könyvtárhasználók számára helytől és
időtől függetlenül, távoli elérésű szolgáltatások bevezetésével. Szolgáltatásaival járuljon
hozzá a könyvtárhasználók életminőségének javításához.
- A könyvtárban korszerű ismeretekkel, megfelelő információs kompetenciákkal rendelkező
könyvtárosok dolgozzanak.
- A könyvtár törekedjen partnerségre mind a szakma, mind a kultúra- és
információközvetítés más intézményeivel, mind a civil szférával.
V.1.3. A kulcsfontosságú területek kijelölése, a prioritások meghatározása:
 minőségfejlesztés
 információs és kommunikációs infrastruktúra
 ütőképes gyűjtemény a központi könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és a
mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeken
 minőségi szolgáltatásbővítés, új technológiák, web 2.0-ás szolgáltatások
 helyismereti szolgáltatások bővítése
 digitalizálás
 versenyképes könyvtárosok
 partnerség a gazdaságos és hatékony működés érdekében
 olvasásnépszerűsítés, kulturális tevékenység
 LLL-támogatás, tudásmegosztás
 a mozgókönyvtári ellátás fejlesztése
 az esélyegyenlőség megvalósítása
 könyvtári marketing
 a pénzügyi források bővítése
 a fizikai feltételek javítása
V.1.4. A könyvtár cselekvési programjának megfogalmazása (rövid távú célok)
 A működés fizikai feltételeinek javítása (kényelmes bútorok, a tanulás
körülményeinek javítása, a fiókkönyvtárakban a működési körülmények javítása).
 IKT-fejlesztés hasznosításának bővítése (az új IKT eszközök használatának
népszerűsítése /OPAC Plusz, Magig programok/).
 Szolgáltatásbővítés:
 online szolgáltatások
 interaktív könyvtári honlap
 fogyatékkal élők számára biztosított speciális szolgáltatások
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 helyismereti szolgáltatások
 az életen át tartó tanulás támogatása programokkal
 digitális tartalmak létrehozása
 ügyfélközpontú szolgáltatások bevezetése
 a szolgáltatások minőségének javítása
Olvasásés
szolgáltatásnépszerűsítés
(olvasásnépszerűsítő
programok
megvalósítása, szolgáltatásnépszerűsítő kiadvány készítése, használó-képzés a
hagyományos és a digitális írástudás fejlesztésére).
A könyvtárosok képzettségének növelése (az információs és szakmai kompetenciák
fejlesztése, a nyelvi képzettség növelése).
Kistérségi ellátás (szolgáltatásbővítés a mozgókönyvtári szolgáltató helyeken,
infrastruktúrafejlesztés a községekben, kulturális programok szervezése a
községekben).
Együttműködés, partnerség (együttműködés más könyvtárakkal, könyvtári
szervezetekkel, partnerség más kultúraközvetítő szervezetekkel, nemzetközi
kapcsolatok).
Forrásbővítés (hatékony és gazdaságos működés, uniós és hazai pályázatok,
támogatók felkutatása).

V.2. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SZÍNHÁZ
(PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET)

Szentgotthárd város kulturális és közművelődési életében továbbra is nagy igény van a
kulturális rendezvényekre, a klubok működésére, tanfolyamok szervezésére. 2005.
szeptember 1-jétől ezeket a feladatokat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület látja el az
Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján – több okból is kifolyólag
azonban időszerű ezen együttműködési megállapodás mindkét fél által történő
felülvizsgálata.

A művelődési tevékenység színvonalasabb és gazdaságosabb ellátása érdekében indokolt
lépések:


A művelődési ház épületével a közművelődési koncepció keretében középtávon is
számolni kell. Mivel egy többfunkciós közművelődési komplexum kialakítása csak
igen hosszútávon elképzelhető, addig anyagilag is áldozni kell a művelődési ház
épületére, hogy benne a XXI. századhoz méltó körülmények között dolgozhassanak
városunk kulturális szakemberei. Újra és újra felvetődik, hogy a Színház épületét kell
megtenni a közművelődési feladat központjának, és a mindennapi operatív teendőket
is itt kellene ellátni, a művelődési ház épületét célszerű elhagyni. (Az Egyesület
munkaszervezetének néhány tagja szerint mindez minimális költségráfordítással
megoldható és mindenképpen hatékonyabb működést eredményez, mások viszont a
teljes művelődési ház elhagyást szakmailag több szempontból hátrányos, olyan
megoldásnak tartják, amelynek anyagi hozadéka sem számottevő.)
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A művelődési ház kerthelyiségének felújítása késedelmet nem tűrő feladat, mivel
az épületrész életveszélyessé vált. Amennyiben felújítása elmarad, az a
továbbiakban is bevétel illetve rendezvény „kiesést‖ jelent.
Az egykori kolostorépület (ma: Polgármesteri Hivatal) refektóriumának kulturális
színtérként betöltött szerepét továbbra is hangsúlyozottan kell érvényesíteni
hangversenyek, kiállítások, egyéb rendezvények szervezésével.
A jelenleg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keretében működő kulturális
csoportok tekintetében (fúvószenekar, énekkar) létrejöttek a háttéregyesületek,
melyek azonban megőrzik szoros együttműködésüket a Pannon Kapu Kulturális
Egyesülettel, mert a két egyesület, háttértámogatás nélkül, önállóan nem tudja
maradéktalanul ellátni feladatát. Az együttműködést megállapodás keretében kell
rögzíteni.
Marketingtevékenység: kétirányú, közvetlen kommunikáció a közművelődési
szféra résztvevői és a lakosság, turisták között. Propagandaanyagok sikeresebb
terítése, visszajelzések gyűjtése. Figyelembe kell venni a keresletet – piackutatást
kell végezni, folyamatosan kell a friss információkat elemezni.
Termékfejlesztés: minden eszközzel támogatni kell az innovatív elképzelések
megvalósítását, sokszor nem pénzkérdés egy program sikere, mint inkább a
szervezők kreativitásán, minél szélesebb közösség (civilek, vállalkozók) sikeres
bevonásán múlik. Fel kell tárnunk a rendelkezésünkre álló „rejtett kincseket”!!!
(ciszter örökség, Barokk út stb.), a meglévő programok (pl. Kaland&Játék interaktív
térségnéző programcsomag) népszerűsítését és terjesztését fokozottabban kell
végezni.
A bevétel növelése, valamint a kulturális rendezvények megbecsülése érdekében
növelni kell a belépődíjas rendezvények számát, illetve reális mértékben emelni kell a
rendezvények belépődíját, valamint szponzorszerző, adománygyűjtő akciókat kell
folytatni.
Kulturális rendezvényekként el kell várni az eddigi hagyományos rendezvények
megtartását, úgy mint a Történelmi Napok, lehetőség szerint a Karácsony Határok
nélkül; a Hopp’lá Fesztivál; SZIN). További teendők: legalább pódium előadások
szervezése a színházban; koncertsorozat szervezése vagy a szervezésben való
részvétel, folyamatos kiállítások a Galériában; a Fotóklub adta lehetőségek
folyamatos bővítése illetve kihasználása; színházi bérletsorozatba bekapcsolódás
buszos utazás formájában vagy Zalaegerszegen, vagy Szombathelyen.

V.3. KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ

A Kossuth Filmszínház működtetése egyedülálló a megyében, de az országban is jó
példának számít: a megyeszékhelyt nem számítva Szentgotthárd az egyetlen város, ahol a
mozi rendszeresen üzemel. Az Önkormányzat jó döntést hozott akkor, amikor vállalkozói
alapra helyezte a mozi üzemeltetését úgy, hogy ezzel párhuzamosan felvállalt egy
csekélynek mondható összegű támogatást is (jelenleg évies szinten összesen 1,1 M Ft). A
filmkultúra terjesztése és ennek minden hozadéka ér ennyit, kell, hogy érjen ennyit az
Önkormányzatnak a továbbiakban is.
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Az Önkormányzat tehát
- ennek szellemében fontosnak tartja a filmkultúra terjesztését és egy olyan működő
egység létrehozását, amely a kultúrának ezt az ágát továbbra is élteti és fejleszti, ezért
továbbra is eltökélt szándéka, hogy filmszínház működjön a városban. Erre tekintettel az
Önkormányzat 2010. évben a mozi üzemeltetésére 2015-ig kötött megállapodást.

- A filmszínház kapcsán elsődleges feladat, hogy annak viszonylag alacsony kihasználtsága
kapcsán folyamatosan törekedni kell a nézőszám emelésére. További teendők:









Az esetlegesen kiírásra kerülő „art-sáv előadásokra‖ benyújtható pályázat
segítségével továbbra is törekedni kell a támogatott filmek vetítése után igényelhető
állami források megszerzésére. Ezzel az eszközzel jelentős többletbevételt lehet
elérni, valamint igényesebb műsorkínálat jelentkezik a mozi iránt érdeklődők
számára. Az art-sáv kialakításával élvezzenek prioritást a filmművészet igényesebb
alkotásai, ezzel is elősegítve a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály esztétikai,
erkölcsi nevelését.
Lehetőség szerint növelni kell a szervezett mozilátogatások (iskolai csoportok,
óvodai csoportok, szociális otthon, nyugdíjas klub stb.) számát, a különféle
korosztályok és rétegek számára előadásokat, előadássorozatokat kell meghirdetni.
Mindezekkel párhuzamosan ösztönözni kell a mozielőadásokat szervezését a
tanulóifjúság, illetve a kistérségben működő óvodák gyermekei számára. E filmek a
tanulók esetében különösen a kötelező és ajánlott olvasmányokhoz kapcsolódjanak,
illetve egyéb értéket hordozó filmalkotások bemutatását is kezdeményezni kell. Az
óvodások esetében a gyermekek életkorának megfelelő filmeket kell vetíteni. (A
fentiek érdekében együttműködési megállapodásokat célszerű kötni az
intézményekkel!)
A Mozi jelenlegi vetítésszáma (340 előadásban, heti 5 vetítési napon) tovább nem
csökkenhet.
A Filmklubot a továbbiakban is szervezni kell, ahol célszerű megtartani a
kedvezményesebb bérletváltás lehetőségét és minimálisan a jelenlegi évi 20 filmet.
Gondoskodni kell a hátsó vizesblokk (WC) felújításáról.

V.4. VÁROSRÉSZI KLUBOK
Nem kis kockázatot vállalt fel Szentgotthárd Város Önkormányzata akkor, amikor a
városrészi klubokat átadta a helyi közösségeknek. 2006 előtt a városrészi klubok nálunk is a
Művelődés Háza és Színház intézményhez tartoztak, azonban sem pénz, sem figyelem, sem
elég energia nem volt ezek üzemeltetésére. Az a megoldás, hogy a városrészi klubokat
leválasztottuk a központi intézményről és a helyi közösségek fenntartásába adtuk át, a
legtöbb helyen figyelemre méltó eredményeket hozott, ezért a továbbiakban is ezen az
úton kell továbbhaladni. Ma, ennek a folyamatnak köszönhetően a településrészek
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lakosságának van egy közösségi helye. Arra is megvan a lehetőség, hogy ezt olyanná tegye,
mint amilyen az a városrész, ahol a klub található.

V.5. A TÁVLATI KONCEPCIÓ

Szentgotthárd kulturális, közművelődési életének elhelyezésére ideális megoldás egy
többfunkciós közművelődési épület lenne, ennek igényét – az ifjúsággal kapcsolatos
szolgáltatások vonatkozásában – a város ifjúsági koncepciója is megfogalmazta.

Szentgotthárd város közművelődési életének új, többfunkciós közművelődési épületre van
szüksége, egy olyan elhelyezésre, melyben otthont találnak az intézmények, a rendezvények
és otthont találnak Szentgotthárd város polgárai közéleti tevékenységükhöz. A társadalmi
változások, a közösségek életében, a kommunikációban új irányt mutatnak. Olyan épületre
van szükség, ami nemcsak a könyvtári kölcsönzést teszi lehetővé, nemcsak egy-egy
rendezvény megtartására alkalmas, hanem folyamatosan találkozási lehetőséget biztosít a
kultúra és közélet iránt érdeklődő polgárok számára. Ebben az épületben kialakítható kisebb
és nagyobb előadóterem, megfelelő alapterületű, esztétikus könyvtár, szervezőirodák,
próbahelyiségek, valamint a nézőszám függvényében alakítható vetítőhelyiség a mozi
céljára. A látogatók, a közösségek egymásra találását, kulturált kiszolgálást nyújtó
alkoholmentes kávézó biztosíthatná.

Ebben az épületben nyilvánvalóan összevont formában működtethetők a meglévő
művelődési intézmények, együtt gondolkodva az épület és a hozzárendelt személyzet
kihasználtságán. Helyet kapna továbbá az épületkomplexumban egy múzeum is, amely az
egykori Kaszagyár tevékenysége mellett (amelynek elhagyott iparterületén a projekt
megvalósulna) bemutatná Szentgotthárd város ipartörténetét, így az egykori óragyár,
dohánygyár, játékgyár, téglagyár és a selyemgyár tevékenységét is.

A meglévő épületekre nehéz ráhúzni még azokat a funkciókat is, melyeket jelenleg ellátnak.
Egy új tervezésű közművelődési épület olyan szempontból is kialakítható, hogy a
közművelődés és kultúra változásaira is nyitott maradjon. Várhatóan az emberi szokások, a
társadalom igényei a közművelődés helyzetét a következő 50 évben is jelentősen átalakítják.
Egy új kialakítású épület, a kombinálható terek ki tudják szolgálni az esetleges új igényeket
is.

Szentgotthárd Város Közművelődési Koncepciójának hosszú távú tervei tehát egy tető alá
hoznák a helyi közművelődési intézményeket, kialakítva ezzel a város kulturális központját.
Nyilvánvalóan egyik hosszú távú elképzelés sem holnap fog megvalósulni, de holnaptól kell
figyelni a lehetőséget, hogy uniós pénzek, állami pályázati lehetőségek, a kistérségi
együttműködés kialakuló formái mikor adnak lehetőséget a megvalósításra. E nélkül az
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elhatározás nélkül 20 év múlva, egy másik készülő közművelődési koncepció ugyanezekkel
a problémákkal fog találkozni.

Szentgotthárd, 2011. június 29.
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2. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …/2011. (---) rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló
10/2001. (III. 29.) rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény ---. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló 10/2001. (III. 29.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a a következő
bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az életen át tartó tanulás és a felnőttképzés támogatása.‖
2.§ A Rendelet 3.§-ának f.), g.) és h.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„f) A könyvtár biztosítsa, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül
hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal
szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse hozzá a könyvtárhasználókat
demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, amelyek szükségesek
a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát és
értékét.
g) A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a
közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s
feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.
Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó tanulást,
járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhet.
h) A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új
használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére.
A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztésével növelje a hatékonyságot, új lakossági
rétegeket vonjon be a könyvtárhasználók körébe.‖
3.§ A Rendelet 4. §-a („A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei”)
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat a Törvény 78.§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a következő
közművelődési intézményeket működteti:
- Pannon Kapu Kulturális Egyesület – Szentgotthárd Város Önkormányzattal kötött
közművelődési megállapodás alapján
- Móra Ferenc Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai
- Pável Ágoston Nemzetiségi és Helytörténeti Múzeum
A közművelődési intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltak szerint látják el.‖
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4.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat e rendeletében meghatároz ott közművelődési feladatainak
megvalósítását elősegítik:
- a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája,
- A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium
- a városban működő civil szervezetek, egyházak

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

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2011. ……………………………

Indokolás a rendelet módosítás:
1.§.-ához: A társadalmi környezet változása, a gazdaság felgyorsult változása egyre inkább
igényli az „életen át tartó tanulás‖ biztosítását. Helyi vonatkozása aktuálisan leginkább
versenyképes munkaerő biztosítása, a munkavállalók piacképes tudásának fejlesztése illetve
a foglalkoztatottság növelése.

2.§.-ához: A helyi közművelődési tevékenységek támogatása kapcsán a Móra Ferenc
Városi Könyvtár feladatainak bővebb, konkrét meghatározása, annak fényében is, hogy az
elmúlt időszakban az intézmény feladatai bővültek, infrastruktúrája fejlődött.
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3.§.-ához: Helyesbítés szervezet név kapcsán (Pannon Kapu Kulturális Egyesület) illetve
intézmény név pontosítás (Móra Ferenc Városi Könyvtár) illetve Pável Ágoston Nemzetiségi
és Helytörténeti Múzeumot nem közös fenntartásban működtetjük.

4.§.-ához: Aktualizálás intézménynevek változása, illetve szervezet megszűnése
következtében, továbbá a Pável Ágoston Múzeum kikerült a felsorolásból, tekintettel a
megyei fenntartásban történő működtetésre.

3. számú melléklet

10/2001. (III. 29. )Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő - testületének rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról
Módosította: a 19/2005. (VI.30.) és a …/2011. (VI.29.) Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete
(Egységes rendeletbe foglalva: 2011.VI.29.)
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény 77.§-a alapján, valamint az 1990. évi LXV. tv. 16. § -a alapján az alábbi
rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos
feladatait:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testülete és annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra, valamint Szentgotthárd város közigazgatási területén működő
közművelődési intézményekre.
A rendelet célja
2. § Szentgotthárd város történelme, földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai, a
ciszterek öröksége és a jelenkor kihívásai kötelességként vetik fel a kulturális javak, értékek
megőrzését, ápolását, továbbfejlesztését. Ezek figyelembe vételével határozzuk meg a
közművelődés helyi céljait.
(1) Az állampolgárok kulturális örökség javainak megismerésére, feltárására, megóvására és
közkinccsé tételére vonatkozó jogának érvényesítése, művelődési igényei kielégítéséhez
közművelődési, közösségi szintér biztosítása, szervezési, tartalmi segítség nyújtása.
(2) A közösségi művelődéshez megfelelő és méltó környezet és infrastruktúra biztosítása.
(3) A helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi és civil szervezetek kulturális
tevékenységének támogatása.
(4) A város, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté
tétele (fesztiválok, bemutatók, kiállítások szervezése, a kulturális turizmus elősegítése.)
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(5) A kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek
hagyományainak gondozása, fejlesztése.
(6) A határ mentiségből adódó közművelődési feladatok ellátása.
(7) Az ifjúság kulturális lehetőségeinek fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése.
(8) A városhoz és környékéhez kapcsolódó hagyományok ápolása, a helytörténeti,
honismereti
mozgalom fejlesztése,
népművészeti,
hagyományőrző
közösségek
működtetése.
(9) Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti csoportok,
műhelyek, alkotó táborok létesítése, segítése, kiemelkedő tehetség helyi alkotók
támogatása.
(10) A közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevétele.
(11) A helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás fejlesztése.
(12) Az életen át tartó tanulás és a felnőttképzés támogatása
Az önkormányzat közművelődési feladatai
3. § (1) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
(2) Ennek formái:
a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző , szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási, népfőiskolai lehetőségek megteremtése . Az
iskolai képzést kiegészítő nyelv-tanulási lehetőségek, képességfejlesztő programok,
mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő művelődési alkalmak biztosítása.
b) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,gazdagítása. Ezen belül a
honismereti tevékenység támogatása, a kulturális élet eseményeiről dokumentumok
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
személyiségei bemutatása. Helytörténeti, településtörténeti kiállítások, tudományos
emlékülések, konferenciák pártolása.
c) Civil szervezetek, önszerveződő csoportok ismeretszerző, amatőr alkotó
tevékenységének, közösségformáló munkájának támogatása.
Ezen belül amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, irodalmi,
olvasó-önképző körök létrejöttének elősegítése.
d) A gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése.
e) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetése, gyarapítása különös
tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek kultúrájára.
f) A könyvtár biztosítsa, hogy a csoportos és egyéni könyvtárhasználók korlátozás nélkül
hozzájussanak a számukra szükséges dokumentumokhoz és információkhoz. Ezáltal
szolgálja a felhasználók egyéni fejlődését, segítse hozzá a könyvtárhasználókat
demokratikus jogaik gyakorlásához, fejlessze mindazon készségeket, amelyek szükségesek
a literátori léthez, bátorítson információhasználatra, tudatosítsa az információ hasznát és
értékét.
g) A könyvtár legyen fontos kultúra- és információközvetítő intézmény, színtere a
közszolgáltatások igénybevételének, az oktatásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, s
feleljen meg szociális és esélyteremtő funkciójának.
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Segítse az oktatásban, felnőttképzésben résztvevőket, támogassa az életen át tartó tanulást,
járuljon hozzá a kulturális, a tudományos és a művészi értékek közvetítéséhet.
h) A könyvtár különböző programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
elsősorban az ifjúság könyvtárhasználati szokásainak kialakításához. Törekedjen új
használói csoportok bevonására, a könyvtárhasználat népszerűsítésére.
A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztésével növelje a hatékonyságot, új lakossági
rétegeket vonjon be a könyvtárhasználók körébe.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. § Az önkormányzat a Törvény 78.§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a következő
közművelődési intézményeket működteti:
- 1 Pannon Kapu Kulturális Egyesület – Szentgotthárd Város Önkormányzattal kötött
közművelődési megállapodás alapján
- Móra Ferenc Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai
- Pável Ágoston Nemzetiségi és Helytörténeti Múzeum
A közművelődési intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltak szerint látják el.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat
a) 2 Teljes mértékben biztosítja az intézmények működéséhez szükséges feladatokat, az
alkalmazottak bérét; a közművelődési megállapodásban meghatározott mértékig támogatja a
közművelődési feladatokat ellátó egyesület által végzett munkát.
b) Az intézmények alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott közművelődési tevékenységek ellátása érdekében az önkormányzat a
szükséges pénzügyi forrásokat biztosítja, melynek évenkénti konkrét összegét az éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
c) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz (pld:
érdekeltségnövelő támogatások) az intézmény technikai, műszaki feltételei
továbbfejlesztése érdekében.
(2) Az önkormányzat külön támogatást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és
lehetőségein belül:
a) Az állami és nemzeti ünnepek helyi megrendezéséhez, a városi kulturális
nagyrendezvényekhez.
b) Jelentős, nagy hagyományokkal rendelkező kulturális események, rendezvények
megszervezéséhez.
c) Civil szervezetek támogatásához.
(3) Önköltségesként határozza meg az önkormányzat az alábbi művelődési formákat:
a) Nyelvtanfolyamok és egyéb közhasznú tanfolyamok.
b) Vállalkozási formában végzett tevékenység (bérlet, tartós bérlet, vállalkozások)
A helyi közművelődés szakemberigénye
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6. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás
folyamatosságát a 2/1993. I. 30. MKM rendeletben meghatározott képzettség vezetők és
szakalkalmazottak biztosítják.
(2) A közművelődési intézményekben alkalmazottként csak büntetlen előélet, a munkakör
betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező
személy alkalmazható.
(3) A szakmai szolgáltatást ellátó munkakörben dolgozóknak szakirányú felsőfokú
végzettséggel vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakvizsgával kell
rendelkezni.
(4) A foglalkoztatottak létszámát az intézmények és a közművelődési feladatot megállapodás
alapján ellátó szervezet (Egyesület) szervezeti és működési szabályzatában kell
meghatározni. Az intézmények e szabályzatait a fenntartó hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat e rendeletében meghatároz ott közművelődési feladatainak
megvalósítását elősegítik:
- a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely Játékvár
Óvodája,
- a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium,
- a városban működő civil szervezetek, egyházak.
Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. június 29.

Szentgotthárd, 2011. ………………..

………………………………
jegyző

……………………………
polgármester
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4. számú melléklet
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete!
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elkészítette javaslatait a város közművelődési
koncepciójának felülvizsgálatához, melyet jelen levelem mellékleteként csatolok. A 2006-os
koncepcióhoz képest csak a változtatásra javasoltakat írtuk le.
Szentgotthárd, 2011. június 16.

Tisztelettel:

Kiss Éva
elnök
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II.2.1. A művelődési ház és a színház
Az intézmények a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetésével a közművelődési-közéleti
tevékenység jelenlegi központjai. Tevékenységi körükben négy szakfeladatot látnak el – a
hagyományos értelemben vett művelődés házi szakfeladat, valamint a családi irodai
tevékenység, amely pluszfeladatot ró az egyesületre, de igazi bevételi forrást nem jelent, mely
feladatot csak közvetetten látja el.
Közművelődési feladatként ellátja:
 előadások, rendezvények szervezése: gyermek- és felnőtt színházi szórakoztató
műsorok, komoly- és könnyűzenei rendezvények, kiállítások, városi
nagyrendezvények
 amatőr művészeti csoportok fenntartása; (működtetése, fellépések szervezése)
vegyeskar, fúvószenekar,
 tanfolyamok szervezése: modern- és társas tánc;
 civil szervezetek munkájának segítése.
A közművelődési szakfeladatot jelenleg 5 fő (1 elnök, 1 munkaszervezet vezető
(művelődésszervező), 1 művelődésszervező, 1 szervezési aszisztens-dekoratőr és 1 technikusgondnok) látja el.

Az intézmény feladatait a következő épületekben látja el:
- Művelődési ház, Kossuth L. u. 7.
Az épület a feladatok ellátására csak részben alkalmas. A termek kialakítása miatt nagy az
áthallás) bizonyos tevékenységek mellett az adott szinten más program nem szervezhető. Az
épület műszaki állapota már időnként veszélyes a benne tartózkodásra.
Az épülethez tartozó kerthelyiség állapota kritikus, életveszélyes. Mivel az elmúlt években
nem történt meg felújítása, így rendezvények lebonyolítására alkalmatlanná vált, amelye
bevételkiesést is jelent az egyesület számára.
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-

Színház, Széll K. tér 7.

IV. Közművelődés színterei Szentgotthárdon:
- Szabadtéri színpad (templom és a Színház között)
Tavasztól őszig a szabadtéri rendezvények fő helyszíne, nagyobb rendezvényeknek (pl.
operett előadás, koncertek, városi nagyrendezvények) adhat helyet.
V.2.1. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület cselekvési programja
A Pannon kapu Kulturális Egyesület munkájának célja:
- a város lakossága kulturális igényeinek feltárása és kielégítése,
- korosztály és rétegprogramok szervezése,
- működő amatőr művészeti csoportok anyagi és szakmai támogatása, ezen belül legalább
fúvószenekar és énekkar működtetése,
- új művészeti együttesek létrehozásának generálása: néptánccsoport, ifjúsági amatőr
színjátszó kör, kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek létrehozásának
szorgalmazása, valamint a működőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása,
- kapcsolattartás és szoros együttműködés az egyházi szervezetekkel,
- a nemzetiségek és etnikai kisebbség identitástudatának erősítése, szoros kapcsolat kiépítése
és ápolása a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében,
- az intézmény PR tevékenységének tudatos átgondolása és szervezése,
- működő ifjúsági klub létrehozása, gyermek- és ifjúsági programok szervezése,
- szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működéshez közösségi színtér biztosítása,
- ismeretterjesztés,
- kulturális rendezvények színvonalas, igényes megrendezése úgy, hogy a már meglévő
nagyrendezvények (Szentgotthárdi Történelmi Napok, Városházi Esték), a városi ünnepségek
(március 15., május 1., augusztus 20., október 23.), a Magyar Kultúra Napja ünnepségei
mindenkor kerüljenek megszervezésre,
- komolyzenei hangversenyek, gyermek- és felnőtt színházi előadások szervezése a lakosság
igényei alapján,
- kiállítások szervezése: képzőművészeti, népművészeti és fotóművészeti kiállítások
szervezése havonkénti cseréléssel, helytörténeti, helyismereti kiállítások szervezése,
- szakmai segítségnyújtás a városrészek programjainak megvalósításához, együttműködés a
településrészi önkormányzatokkal, városrészi szervezetekkel,
- hatékony és gazdaságos működés,
- anyagi és szakmai erőforrásoknak a lehetőségekhez mérten a maximális kihasználása,
- folyamatos együttműködés az Önkormányzattal, az Önkormányzat által fenntartott
közművelődési szervezetekkel és oktatási intézményekkel,
- együttműködés a város és kistérségének civil szervezeteivel, Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással, valamint a kulturális területen tevékenykedő ausztriai és
szlovéniai potenciális partnerszervezetekkel, az Őrségi kistérséggel, kistérségi központként
közös akciók, rendezvények kialakítása, szakmai segítségnyújtás a térség szereplői számára,
- külső források felkutatása, pályázatok benyújtása és az elnyert támogatások felhasználása a
szentgotthárdi kulturális élet feltételeinek javítása és továbbfejlesztése érdekében,
- testvérvárosi kapcsolatok kulturális tartalommal való kitöltése,
- szoros együttműködés a helyi idegenforgalmi szervezet(ek)kel.
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V.2.2. Rövidtávú intézkedések a művelődési ház és a Színház kapcsán
A művelődési tevékenység színvonalasabb és gazdaságosabb ellátása érdekében indokolt
lépések:
- Felvetődött, hogy a Színház épületét kell megtenni a közművelődési feladat központjának,
és a mindennapi operatív teendőket is itt kellene ellátni, a művelődési ház épületét célszerű
elhagyni. Ez minimális költségráfordítással megoldható és mindenképpen hatékonyabb
működést eredményez.
- A művelődési ház kerthelyiségének felújítása késedelmet nem tűrő feladat, mivel az
épületrész életveszélyessé vált. Amennyiben felújítása elmarad, az bevétel kiesést jelent,
mivel sem bált, sem vásárt nem lehet ott tartani a rendbetételéig.
- A Színház helyet ad turisztikai információs központnak is.
- Az egykori kolostorépület (ma: Polgármesteri Hivatal) refektóriumának kulturális
színtérként betöltött szerepét hangsúlyozottabban kell érvényesíteni hangversenyek,
kiállítások, egyéb rendezvények szervezésével.
- A jelenleg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keretében működő kulturális csoportok
tekintetében (fúvószenekar, énekkar) létrejöttek a háttéregyesületek, melyek azonban
megőrzik szoros együttműködésüket a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, mert a két
egyesület, háttértámogatás nélkül, önállóan nem tudja maradéktalanul ellátni feladatát. Az
együttműködést megállapodás keretében kell rögzíteni.
- Marketingtevékenység: kétirányú, közvetlen kommunikáció a közművelődési szféra
résztvevői és a lakosság, turisták között. Propagandaanyagok sikeresebb terítése,
visszajelzések gyűjtése. Figyelembe kell venni a keresletet – piackutatást kell végezni,
folyamatosan kell a friss információkat elemezni. Meg kell határozni a rövidtávú marketing
kampányt és annak célpontjait, célcsoportjait.
- Termékfejlesztés: minden eszközzel támogatni kell az innovatív elképzelések
megvalósítását, sokszor nem pénzkérdés egy program sikere, mint inkább a szervezők
kreativitásán, minél szélesebb közösség (civilek, vállalkozók) sikeres bevonásán múlik. Fel
kell tárnunk a rendelkezésünkre álló „rejtett kincseket” (ciszter örökség, Barokk út stb.).
Költségcsökkentő intézkedések:
a) Személyi változások a munkaerő tekintetében:
A más művelődési intézményekkel összevetett adatok alapján elmondható, hogy
Szentgotthárd város lakossági arányához kettő közművelődési szakalkalmazott alkalmazása
teljes mértékben indokolt. Az intézmény közművelődési szakalkalmazottainak létszáma a
2005. költségvetési évben meghatározott csökkentések alapján a minimumra süllyedt.
b) A színházépület használói:
Az épület kihasználtságával kapcsolatos adatok alapján nyilvánvaló, hogy a Színház
épületének felhasználója kisebb mértékben maga a Pannon Kapu Kulturális Egyesület,
nagyobb mértékben pedig a város lakossága, az önkormányzat, az önkormányzati
intézmények, civil szervezetek stb. veszik igénybe az épületet saját céljaikra. Felmerült annak
lehetősége, hogy ezen az intézmények költségvetésébe legyen beépítve az ehhez való
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hozzájárulás. Végeredményben tulajdonképpen úgy is az Önkormányzat költségvetését
terhelné a rezsiköltség, így ennek a javaslatnak a megvalósítása nem járna az
Önkormányzatnak költségcsökkenéssel.
c) Belépődíjak emelkedése:
A bevétel növelése, valamint a kulturális rendezvények megbecsülése érdekében növelni kell
a belépődíjas rendezvények számát, illetve reális mértékben emelni kell a rendezvények
belépődíját, valamint szponzorszerző, adománygyűjtő akciókat kell folytatni.
V.2.3. A művelődési házra vonatkozó középtávú koncepció
A művelődési ház épületével a közművelődési koncepció keretében középtávon is számolni
kell. Mivel egy többfunkciós közművelődési komplexum kialakítása csak igen hosszútávon
elképzelhető, addig anyagilag is áldozni kell a művelődési ház épületére, hogy benne a XXI.
századhoz méltó körülmények között dolgozhassanak városunk kulturális szakemberei.
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. június 29.-i ülésére
Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2011.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. A 2010.évi CLXIX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása a Prémium Évek Programhoz
- III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt.
669 e/Ft
munkaa.terh.jár.
181 e/Ft
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
SZOI
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Tel.hull.vegyes begyűjtése. száll/dologi k./
Fedezetük: Központosított előir.
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
Rendelőintézet
Ebből: személyi jutt.
133 e/Ft
munkaa.terh.jár.
36 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
28 e/Ft
munkaa.terh.jár.
7 e/Ft
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
798 e/Ft
munkaa.terh.jár.
215 e/Ft
Adó kiszabása, beszedése, adóell.
Ebből: személyi jutt.
17 e/Ft
munkaa.terh.jár.
5 e/Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: személyi jutt.
41 e/Ft
munkaa.terh.jár.
11 e/Ft
III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt.
528 e/Ft
munkaa.terh.jár.
143 e/Ft
Működési céltartalék /2011. évi bér kompenzáció/
Fedezete: Egyéb központi támogatások

850 e/Ft

166,5 e/Ft
1 380,8 e/Ft
2 397,3 e/Ft

169 e/Ft

35 e/Ft

1 013 e/Ft

22 e/Ft

52 e/Ft

671 e/Ft

943 e/Ft
2 905 e/Ft
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3. Képviselő-testületi határozatok
- Kitüntetések
319/2010.sz.határozat „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj „
Önkorm.igazg.tev.
Ebből : személyi jutt.
80 e/Ft
munkaa.terh.jár.
22 e/Ft
123/2011.sz.határozat Országos Kompetenciamérésen elért kimagasló
eredményért
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
SZOI
III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt.
120 e/Ft
munkaa.terh.jár.
32 e/Ft
54/2011.sz.határozat Polgárőr Egyesület
Önkorm.igazg.tev.
Ebből : személyi jutt.
38 e/Ft
munkaa.terh.jár.
10 e/Ft
124/2011.sz. határozat Pedagógus díszoklevelek
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
SZOI
159/2011.sz. határozat „Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
Önkorm.igazg.tev.
Ebből : személyi jutt.
160 e/Ft
munkaa.terh.jár.
43 e/Ft
Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
- 64/2011. sz határozat Vasi TISZK működéséhez támogatás
Vasi TiISZK támogatása /támogatás ért.műk.k./
Fedezete: Általános tartalék zárolás

102 e/Ft

254 e/Ft
152 e/Ft

48 e/Ft

48 e/Ft
203 e/Ft

- 807 e/Ft

97 e/Ft
- 97 e/Ft

- 66, 96/2011.sz. határozat Civil- és városrész alap kerete terhére átcsoportosítás
Civil alap /műk.c.p.e.á.államh.kivülre/
555 e/Ft
Német K.Önkormányzat /dologi k./
95 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/
- 650 e/Ft
- 67/2011.sz határozat Civil és egyéb szervezetek által átvállalt feladatok
átcsoportosítása
Városrészi klubok működtetése
Közműv.tev. és tám.
Ebből: Műk.c.p.e.á.államh.kívülre 303 e/Ft
Dologi kiadás
- 303 e/Ft
Parkfenntartási feladatok
Zöldterület kezelés
Ebből: Műk.c.p.e.á.államh.kívülre 176 e/Ft
Dologi kiadás
- 257e/Ft
Versenysport tev.támogatása Műk.c.p.e.á.államh.kívülre
Német K.Önkormányzat /dologi k./

- 81 e/Ft

37 e/Ft
44 e/Ft
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- 68/2011.sz. határozat Kossuth Filmszínház vetítőgépéhez izzócsere
Közműv.tev.és tám./Városi Mozi/ dologi kiadás
Fedezete: Általános tartalék zárolás

365 e/Ft
- 365 e/Ft

- 71/2011.sz.határozat Farkasfa városrészen a Művelődési Ház épületének
Állagmegóvása
Közműv.tev. és tám. /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
Fedezete Erdészet, egyéb erdőgazd.tev.Int.műk.bevétel
- 83/2011.sz.határozat
Háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése /felújítás/
Fedezete: Felhalmozási pénzmaradvány
Csap.-víz elv.rendszer egys.sz.vizjogi terv zárolás
- 89, 162/2011.sz.határozat
Gotthárd-Therm Kft
Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön
Működési célú kamatmentes kölcsön
Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás/kötvény kezességváll./
Működési célú hitel
Fejlesztési céltartalék /Szabadtéri strandhoz út ép./

105 e/Ft
105 e/Ft

5 797 e/Ft
2 497 e/Ft
- 3 300 e/Ft

22 717 e/Ft
15 000 e/Ft
- 22 717 e/Ft
10 000 e/Ft
- 5 000 e/Ft

- 97/2011 sz. határozat Szentgotthárd város Önkormányzatának híreit
tartalmazó lap kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebből: Személyi jutt.
180 e/Ft
Munkaa.terh.jár.
44 e/Ft
Dologi kiadás
264 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/

- 488 e/Ft

- 132/2011 sz. határozat SZEOB pótelőirányzat
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
SZEOB
Fedezete: Általános tartalék zárolás

428 e/Ft
- 428 e/Ft

488 e/Ft

- 137/2011. sz. határozat Gyermekszegénység elleni program keretében nyári
diákétkeztetés pályázat önkormányzati saját forrás
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
SZOI
166,5 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /intézményüz.elkül.kerete/
- 166,5 e/Ft
4. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Város és községgazd. /műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
Versenysport tev. és támogatása / műk.c.p.e.á.államh.kívülre./
Takács J. Zeneiskola /Tám.ért.műk.kiadás/
III. Béla Szakképző Iskola /dologi kiadás/

30 e/Ft
100 e/Ft
50 e/Ft
30 e/Ft
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Fedezetük: Általános tartalék zárolás
5. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
Város és községgazd. /műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
Takács J. Zeneiskola /Tám.ért.műk.kiadás/
Önkormányzati igazg.tev. /dologi kiadás/
Közműv.tev.és támogatás //műk.c.p.e.á.államh.kívülre /
6. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
SZEOB
SZOI
Önkormányzati igazg.tev. /dologi kiadás/
Sportlétesítmények műk. és fejl. /dologi kiadás/
Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás

- 210 e/Ft

90 e/Ft
50 e/Ft
92 e/Ft
- 232 e/Ft

181 e/Ft
225 e/Ft
118 e/Ft
500 e/Ft
- 1 024 e/Ft

7. Közcélú foglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése. /2010 évi áthuzódó/
Kiadási pótelőirányzat
III. Béla Szakképző Iskola
185 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
163 e/Ft
munkaa.terh.j.
22 e/Ft
Rendelőintézet
83 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
73 e/Ft
munkaa.terh.j.
10 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár
139 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
122 e/Ft
munkaa.terh.j.
17 e/Ft
Közcélú foglalkoztatás
- 407 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
455 e/Ft
munkaa.terh.j.
61 e/Ft
tám.ért.műk.k.
793 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre 1 548 e/Ft
szoc.pol.ell.
- 3 264 e/Ft
8. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
III. Béla Szakképző Iskola
Ebből : személyi jutt.
6 e/Ft
munkaa.terh.j.
1 e/Ft
Rendelőintézet
Ebből : személyi jutt.
6 e/Ft
munkaa.terh.j.
1 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből : személyi jutt.
6 e/Ft
munkaa.terh.j.
1 e/Ft

7 e/Ft

7 e/Ft

7 e/Ft
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Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Ebből : személyi jutt.
1 310 e/Ft
munkaa.terh.j.
177 e/Ft
tám.ért.műk.k.
51 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre
7 e/Ft
Dologi kiadás.
23 e/Ft
Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól

1 568 e/Ft

- 154 e/Ft
1 435 e/Ft

9. Bérpótló jutt.jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Bérpótló jutt.j.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
443 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
229 e/Ft
munkaa.terh.j.
31 e/Ft
tám.ért.műk.k.
80 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre
80 e/Ft
Dologi kiadás.
23 e/Ft
Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/
- 318 e/Ft
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
125 e/Ft
10. Egyéb közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/ fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Egyéb közfoglalkoztatás
266 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
234 e/Ft
munkaa.terh.j.
32 e/Ft
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
266 e/Ft
11. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának tám.19/2011.sz. határozat
Egyéb közfoglalkoztatás
Ebből : személyi jutt.
173 e/Ft
munkaa.terh.j.
26 e/Ft
dologi kiadás
3 e/Ft
Fedezete: Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.alapoktól
Működési céltartalék zárolás /közcélú fogl.dologi/
12. Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
Kiadási pótelőirányzat
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. /szoc.pol.ell./
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől
13. 16/2011.(IV.28) sz. ÖKT rendelettel jóváhagyott 2010 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
a./ III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt
1 506 e/Ft
Munkaa.terh.j.
350 e/Ft
Ellátottak p.jutt.
475 e/Ft
Beruházási k.
314 e/Ft
Fedezete: Felhalm.pénzmar. 2008 évi

202 e/Ft

199 e/Ft
- 3 e/Ft

329 e/Ft
329 e/Ft

2 645 e/Ft

314 e/Ft
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Működési pénzmaradvány 2010 évi

2 331 e/Ft

b./ Rendelőintézet /dologi k/
Működési c pénzmaradvány 2010 évi

397 e/Ft
397 e/Ft

c./ Móra F. Városi Könyvtár/dologi kiadás/
Működési c pénzmaradvány 2010 évi

250 e/Ft
250 e/Ft

d./ Polgármesteri Hivatal
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./
Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./
Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./
Központi költségvetési befizetések /dologi k./
Ter. És Orsz.Kis.Önkorm.2011 évi választás
Ebből: személyi jutt
15 e/Ft
Munkaa.terh.j.
4 e/Ft
Dologi kiadás
3 e/Ft
Könyvtár TÁMOP pályázat /dologi kiadás/
Szlovénia-Magyarország határon átny. Együttm.pr. /dologi k/
Felhalm.c.á.p.fejezettől zárolás
2010.évi CXLIItv.1 §-a alapján
Vasi TISZK TIOP pályázat önrész /tám.ért.felh.kiadás/
Fedezete: Felhalm.pénzmar. 2010 évi
Felhalm.pénzmar. 2009 évi
Működési pénzmaradvány
13. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
módosítása
a./ III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt
87 e/Ft
Munkaa.terh.j.
11 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
b./ Polgármesteri Hivatal
- Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi k./
Ebből: személyi jutt
1 e/Ft
Dologi kiadás
499 e/Ft
Fedezete: Intézményi működési bev.
Műk.c.pénzeszk.átvétel non-profit sz.-től
- Polgári védelem lakosság felkészítése, tájékoztatása /dologi kiadás/
Fedezete: Műk.c.tám.ért.bev.önkormányzatoktól
- Köztemetés /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bev.
- Szabadidős park, fürdő és strandszolg.
Ebből: tárgyi eszk. Besz.
365 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kivülre- 365 e/Ft

10 e/Ft
230 e/Ft
12 e/Ft
21 e/Ft
22 e/Ft

43 e/Ft
2 553 e/Ft
- 9 894 e/Ft
3 223 e/Ft
9 894 e/Ft
3 223 e/Ft
2 891 e/Ft

98 e/Ft

98 e/Ft

500 e/Ft

440 e/Ft
60 e/Ft
500 e/Ft
500 e/Ft
987 e/Ft
987 e/Ft
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c./ Rendelőintézet
Ebből: személyi jutt
88 e/Ft
Munkaa.terh.j.
10 e/Ft
Dologi kiadás
- 126 e/Ft
Beruházási kiadás
126 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól

98 e/Ft

d./ Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt
87 e/Ft
Munkaa.terh.j.
10 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól

97 e/Ft

98 e/Ft

97 e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2011. június 20

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2011.(VI. .rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II.24.)
ÖKT. rendeletének /továbbiakban: Rendelet/ 2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.167.624,3 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-százhatvanhétmillióhatszázhuszonnégynezer háromszáz forintban,
b) bevételi főösszegét 1.750.486,3 e/Ft azaz Egymilliárd-hétszázötvenmilliónégyszáznyolcvanhatezer háromszáz forintban,
c) hiányát 423.007 e/Ft-ban, azaz Négyszázhuszonhárommillió-hétszázezer forintban
állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 63.007 e/Ft, melyből
a)működési pénzmaradvány:
5.869 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 57.138 e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 360.000 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 360.000 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:
0 e/Ft”.
2.§ A Rendelet 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok
összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint
határozza meg:
(2) Működési bevételek
1.268.180,3 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:

106.828 e/Ft,

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók
cc) bírságok, pótlékok

698.698 e/Ft, ebből
553.000 e/Ft,
143.998 e/Ft,
1.700 e/Ft;
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c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felhasználású támogatások
cd) egyéb központi támogatás

318.064,3 e/Ft, ebből
254.390 e/Ft,
2.397,3 e/Ft,
58.372 e/Ft;
2.905 e/Ft

d) Egyéb működési bevételek:
da) támogatásértékű működési bevétel
db) működési célú pénzeszk. átvét.államh. kívülről
dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.

144.590 e/Ft, ebből
143.625 e/Ft,
965 e/Ft,
0 e/Ft;

(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.
ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. bev.
ac) pénzügyi befektetések bevételei

444.498 e/Ft
312.990 e/Ft, ebből
69.000 e/Ft,
27.940 e/Ft,
216.050 e/Ft;

b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

0 e/Ft.
0 e/Ft
0 e/Ft
131.508 e/Ft
129.008 e/Ft
2.500 e/Ft
31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.744.617,3 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 63.007 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
63.007 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
5.869 e/Ft,
gb) felhalmozási pénzmaradvány
57.138 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási
bevétel 360.000 e/Ft
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
360.000 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele
360.000 e/Ft,
bb) felhalmozási célú hitel felvétele
0 e/Ft.
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
(10) Működési bevételek:
a) az intézményi működési bevételek:
aa) III. Béla Szakképző Iskola
ab) Rendelőintézet
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár
ad) Polgármesteri Hivatal

423.007 e/Ft

25.831 e/Ft,
22.643 e/Ft,
1.250 e/Ft,
56.104 e/Ft,
154

ae) ingatlan eladás ÁFA

1.000 e/Ft;

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
553.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
143.998 e/Ft,
bc) bírságok, pótlékok
1.700 e/Ft.”
3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.341.022,8 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
235.027 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
167.568 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
30.877 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
301.469 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
584.681,8 e/Ft,
af) folyószámla-hitel kamat
19.000 e/Ft,
ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.400 e/Ft,
ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
1.000 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
246.628 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
98.222 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
65.794 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
82.612 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
37.717 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
15.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
22.717 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
266.248,5 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
2.400 e/Ft,
db) Működési céltartalék
40.521,5 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
223.327 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre
276.008 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
272.953 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
3.055 e/Ft;
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
404.120 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
108.234 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
405.663,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
421.573 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
312.183 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
37.700 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
71.690 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
1.432 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.341.022,8 e/Ft.
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(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt
előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
235.027 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
143.250 e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
37.750 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata
52.469 e/Ft,
ad) egyéb működési kiadás előirányzata
126 e/Ft,
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.
1.432 e/Ft;
b) Rendelőintézet
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

167.568 e/Ft,
70.523 e/Ft,
17.972 e/Ft,
79.073 e/Ft;

c) Móra Fernc Városi Könyvtár
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

30.877 e/Ft,
16.737 e/Ft,
4.275 e/Ft,
9.865 e/Ft;

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei
da) támogatás értékű működési kiadás

301.469 e/Ft,
301.469 e/Ft,

e) Polgármesteri Hivatal
ea) személyi juttatások előirányzata
ae) munkaadót terhelő járulékok előir.
ec) dologi kiadások előirányzata
ed) egyéb működési kiadás előirányzata
ee) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.

584.681,8 e/Ft,
173.610 e/Ft,
48.237 e/Ft,
242.856,8 e/Ft,
119.978 e/Ft,
0 e/Ft;

f) folyószámla-hitel kamat
g) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
h) felhalm. bevét után fiz. ÁFA

19.000 e/Ft,
1.400 e/Ft,
1.000 e/Ft

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül
intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés,
személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás
következők szerinti hányada fordítható:
a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás 0%-a,
d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a.
(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
2.400 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 290 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
1.110 e/Ft;
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b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 263.848,5 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
40.521,5 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
223.327 e/Ft.
(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.812 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
472 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
390 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
372 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
662 e/Ft;
b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása 3.455 e/Ft,
c) pályázati alap működési
1.000 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
1.376 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
1.000 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
497 e/Ft,
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
1.238 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
583,5 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Polgármesteri Hivatal
12.031 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
12.690 e/Ft,
k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek
1.000 e/Ft.
l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)
943 e/Ft
(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
5.844 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
193.283 e/Ft,
d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész
1.200 e/Ft,
e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer
kialakítása
18.000 e/Ft.
(7) A céltartalékban tervezett 263.848,5 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor,
b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján,
c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, valamint a (6) bekezdés b) pont a pályázat elnyerését
követően,
d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, valamint a (6) bekezdés a) pont a számla esedékességekor,
e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően,
f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30.
g) a (5) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.”
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5.§ A Rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.341.022,8 e/Ft előirányzatot hagy
jóvá. A tervezett előirányzatból 251.529 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz,
8.928 e/Ft-ot, az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 345.624,8 e/Ft-ot a
Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 433.472 e/Ft-ot
Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 301.469 e/Ft-ot
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi
intézményeinek finanszírozásához biztosítja.”
6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az
alábbiak szerint rögzíti:
a) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.079 e/Ft a NKÖ
27/2011. sz. határozata alapján,
b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 220 e/Ft a SZKÖ
20/2011. sz. határozata alapján,
c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 222 e/Ft a CKÖ
9/2011. sz. határozata alapján.”
Záró rendelkezések
7.§ (1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.

…………………………………
Huszár Gábor
polgármester

……………………………….
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

158

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. június 29-én
Tárgy: az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. február 23-i ülésén tárgyalta az anyakönyvi eljárások helyi
szabályait és alkotta meg e tárgyban helyi rendeletét.
Ezt követően a Magyar Közlöny 53.számában jelent meg Az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvényerejű rendelet és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. tv. módosításáról szóló 2011.évi XLIX. tv.
Ez a szabályozás módosította többek között az 1982.évi 17.tvr. 15/A.§. (3) bekezdését oly
módon, hogy a módosítás előtt a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a
bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését kötötte a jegyző
engedélyéhez, míg a módosítással nemcsak az előzőek, hanem a házasság hivatali munkaidőn
kívüli létesítését is a jegyző engedélyéhez köti.
Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletünk
megalkotásakor abból indultunk ki, hogy alapvetően, a helyi gyakorlatot figyelembe vévehiszen ez is az értelme a helyi rendeletek alkotásának- alap esetnek tekintettük a péntek
délutáni és szombati házasságkötéseket, ezért rendeletünk 4.§.-a így szól: „A házasságkötés
hivatali munkaidőn kívül is lehetséges pénteken és szombaton. Ez külön engedélyezési
eljárást nem igényel.”
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A.§. (2) bekezdése
kimondja, hogy a helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem
lehet ellentétes más jogszabállyal.
Erre tekintettel helyi rendeletünkből hatályon kívül kell helyeznünk a 4.§.-t.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását!
Szentgotthárd, 2011. június 10.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…. ./…. .)
önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§.
(4) bekezdés a./pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§. Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet
(Továbbiakban Rendelet) 4.§.-a („4.§. A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül A
házasságkötés hivatali munkaidőn kívül is lehetséges pénteken és szombaton. Ez külön
engedélyezési eljárást nem igényel.”) hatályát veszti
.
Záró rendelkezések
2.§ (1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: …………………………
Indokolás
Az 1.§.-hoz: törvény módosítás nemcsak a házasság hivatali helyiségen kívüli
megkötését, hanem a hivatali munkaidőn kívüli megkötését is jegyzői engedély
megadásához köti, ezért tekintettel az Alkotmány rendelkezésére, a törvénnyel ellentétes
helyi szabályozást hatályon kívül kell helyezni.

160

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV. 30.) ÖKT. számú rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi szociális rendeletünk módosítását alapvetően két okból terjesztjük elő. Egyrészt
azért, mert a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv.-t
módosította az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény, mely
szerint 2011. szeptember 1-től megváltozik a normatív lakásfenntartási támogatásra
vonatkozó szabályozás, ezzel együtt a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozókeret törvényi szabályozás, s ehhez kell igazítanunk a helyi szociális rendeletünket.
Másrészt pedig, ha módosítjuk a rendeletünket, akkor egyúttal apróbb pontosításokat
célszerű benne átvezetni.
I.

Lakásfenntartási támogatás

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.évi CLXXI.tv. 7.§.-ával 2011.09.01-től alapvetően
újraszabályozta a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat. A konkrét anyagi,
eljárási szabályokat a szociális törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza.
A törvény módosítás célja egyrészt az volt, hogy a szociális gáz- és távhő támogatás
megszűnése folytán ellátás nélkül maradó jogosultak befogadásra kerüljenek a
lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és
hatékonyságának növelése.
A megváltozott szabályok vélhetően alapvetően érinteni fogják a lakásfenntartási támogatásra
jogosultak számát, illetve a támogatást folyósító központi és helyi forrásokat is. Jelenleg még
nem ismert és pontosan meg sem határozható Szentgotthárdot érintően az, hogy a 2011.
szeptembertől lakásfenntartási támogatásra jogosulttá válók száma milyen mértékben fog
emelkedni, illetve a normatív és helyi lakásfenntartási támogatásra eredetileg tervezett
előirányzathoz képest milyen többletigény fog mutatkozni.
A megváltozott központi szabályozásra tekintettel indokolt a helyi lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság feltételeinek – a helyi sajátosságoknak megfelelő –
meghatározása, az önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosítása.
Lakásfenntartási támogatás megállapítani az alábbi jogcímeken lehet:
 Alanyi jogon
 Normatív alapon és
 Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak
lakásfenntartási támogatás)

szerint

(helyi

A helyi lakásfenntartási támogatás jelenleg hatályos szabályai
Helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában
az 1 főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át
(2011. évben 57.000,-Ft) nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás összjövedelmének a 30%-át eléri.
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A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség (2011. évben 450,-Ft/négyzetméter) szorzata. Egy hónapra jutó
összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a, de nem lehet kevesebb 2.500,-Ftnál.
Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyságot rendeletünk tartalmazza.
2011. május hónapban alanyi jogon senki sem részesült lakásfenntartási támogatásban
Szentgotthárdon. Normatív jogon 51 fő volt jogosult és helyi lakásfenntartási támogatást
csupán 3 fő kapott.
A normatív jogon megállapított támogatások havi összege 2.700-10.100,-Ft között
alakult. A helyi lakásfenntartási támogatásban részesülők 2.500-2.900,-Ft összegben
részesültek támogatásban.
A jelenleg támogatásban részesülők jelentős része áramdíj és lakbér átvállalásához kapja a
támogatást. Vízdíj és távhődíj átvállalásához jóval kevesebben kapnak támogatást. A 2011.
május hónapban támogatásban részesülő 53 fő közül 25 fő lakbér, 21 fő áramdíj, 5 fő gázdíj, 1
fő vízdíj és 1 fő banki hitel csökkentéséhez részesül lakásfenntartási támogatásban.
Az alanyi és a normatív jogon megállapított lakásfenntartási támogatás költségének 90%-át
visszaigényli az önkormányzat. A helyi lakásfenntartási támogatás 100%-ban önkormányzati
finanszírozású.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében lakásfenntartási
támogatásra összesen 5.194.300,-Ft került tervezésre, melyből 519.430,-Ft az önkormányzati
finanszírozás. 2011.05.31. állapot alapján a normatív és alanyi lakásfenntartási támogatás
előirányzata 32,6 % felhasználást mutat. Ugyanezen időpont szerint a helyi lakásfenntartási
támogatás előirányzatának 36,19%-a került felhasználásra.
A helyi lakásfenntartási támogatás 2011. szeptembertől hatályos rendszere
A helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az
adósságkezelési szolgáltatás időtartamára alanyi jogon lakásfenntartási támogatás
kiegészítéseként vagy önállóan nyújtja.
Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a.) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelemhatárát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat
rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál alacsonyabb
jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő (71.250,-Ft/fő).
b.) A támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak egy hónapra jutó, 100 forintra
kerekített összege nem lehet kevesebb 2500,-Ft-nál.
c.) Az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két
alkalommal benyújtható legyen.
d.) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell
szabályozni, hogy az önkormányzat
- az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a
településen jellemző költségek figyelembevételével,
- tételesen határozza meg a költség típusait.
Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a
lakáscélú kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatorna
használati díjat, a szemétszállítás költségét, valamint a villanyáram, a víz és gázfogyasztás,
valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
Várható hatások
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A lakásfenntartási támogatás hivatott arra, hogy megelőzze a nehéz anyagi körülmények
között élő családok eladósodását, biztosítsa a lakhatásukat. A gyakorlati tapasztalat azt
mutatja, hogy a jelentősen megnövekedett lakhatási, fűtési és más közüzemi költségek
megfizetése a lakosság alacsonyabb jövedelmű rétegei számára nehézséget jelent, mely
fokozottan jelentkezik a téli fűtési időszakban.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szociális ellátások, így a lakásfenntartási
támogatás igénybevétele során alacsony számban jelennek meg az idősek, mivel a nyugdíjak
folyamatos emelkedése és a szociális ellátások jövedelemhatárainak évek óta tartó stagnálása
miatt semmilyen ellátásra sem jogosultak.
A lakásfenntartási támogatás nagy jelentőségű lehetne az idősek körében, hiszen sokuk
számára jelentős anyagi megterhelést jelent a gyermekek kirepülése után, vagy házastársuk
halála után „üresen maradó” magas rezsiköltségű lakás fenntartása.
A normatív lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárának jelentős emelése, illetve a
lakásfenntartás elismert költségének jövedelemhez viszonyított arányára vonatkozó előírás
eltörlése miatt az igénylők, illetve a jogosultak számának jelentős emelkedésére lehet
számítani. A vagyonvizsgálat bevezetése ugyanakkor szűkítheti a jogosultak körét.
Abban az esetben, ha az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatás esetében a
vagyonvizsgálatot nem vezeti be, az igénylők azon köre számára, akik a normatív támogatásra
a családtagok tulajdonában lévő vagyontárgy, pl. személygépkocsi nem válhatnak jogosulttá,
a helyi lakásfenntartási támogatás megállapíthatóvá válik.
A helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása során az önkormányzat rendeletében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál (71.250,-Ft) alacsonyabb
jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő.
Nyilvánvalóan minél magasabb jövedelemhatárt húz meg az önkormányzat, ennek
megfelelően annál többen lesznek jogosultak.
Abban az esetben, ha a jövedelemhatáron túl a lakásfenntartás elismert költségének
jövedelemhez viszonyított aránya jogosultsági feltételként szabályozásra kerül, a helyi
lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre csökken. Továbbá befolyásolási lehetőség az
elismert költség mértékének szabályozása a helyben elismert lakásnagyság mértékének
meghatározásával.
Tehát pl:
1 fős háztartás esetén 55 nm lakásnagysággal és a nyugdíjminimum 260%-nak megfelelő
(74.100,-Ft/fő) fogyasztási egységre jutó jövedelemmel számolva:
 a lakásfenntartás elismert költsége: 55 nm X 450,-Ft/nm = 24.750,-Ft
 A lakásfenntartás elismert költsége (24.750,-Ft/74.100,-Ft) a háztartás
összjövedelmének a 33%-a.
A példa alapján tehát a jelenleg hatályos rendelet szerinti helyi lakásfenntartási támogatás
esetében elismert lakásnagysággal számolva a lakásfenntartás elismert költsége a háztartás
összjövedelmének a 30%-át eléri.
1 fős háztartás esetén 35 nm lakásnagysággal és a nyugdíjminimum 260%-nak megfelelő
(74.100,-Ft/fő) fogyasztási egységre jutó jövedelemmel számolva:
 a lakásfenntartás elismert költsége: 35 nm X 450,-Ft/nm = 15.750,-Ft
 A lakásfenntartás elismert költsége (15.750,-Ft/74.100,-Ft) a háztartás
összjövedelmének a 21%-a.
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A példa alapján tehát a jelenleg hatályosnál kisebb elismert lakásnagysággal számolva a
lakásfenntartás elismert költsége a háztartás összjövedelmének a 30%-át nem éri el. 30%-os
költséghányad előírása esetén nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra a kérelmező.
A fentiekre tekintettel a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit a jövedelem
tekintetében az öregségi nyugdíjminimum 260%-ban, az elismert költséget a háztartás
összjövedelmének 30%-ában, s a figyelembe vehető lakásnagyságot az eddig helyi
lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott nagyságokkal történő szabályozását javasoljuk.
Célszerű lesz az amúgy is alkalmazandó utólagos hatásvizsgálat eredményével összevetni a
szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a szabályozás tényleges hatásaival,
előreláthatóan egy féléves időtartamot követően.

II.

Egyéb módosítások

1. Az időskorúak járadéka esetében a szociális törvény szakasz számainak
módosítására tekintettel kell a hivatkozást módosítani.
2. A rendszeres szociális segély vonatkozásában szintén a szociális törvény szakasz
számainak módosítására tekintettel kell a hivatkozást módosítani.
3. Az ápolási díj helyi szabályai közül célszerű kivenni az alanyi jogú és a fokozott
ápolást igénylő személyt ápoló számára nyújtott ellátás összegét, mert ezt a
törvény szabályozza.
4. Az átmeneti segélynél a helyi rendeletünk fogalom használatát kell hozzáigazítani a
szociális törvény fogalom használatához; a gyermeket nem nevelő
háztartásokban nem egyedülálló esetében nem haladhatja meg az egy főre jutó
havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének adott
százalékát jogosultsági feltételként, hanem a szociális törvény szerint az egyedülélő
esetében.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától
külön él, kivéve, ha élettársa van. Tehát az egyedülállóság a kérelmező családi
állapotára vonatkozik.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; függetlenül a családi
állapotától.
5. Az átmeneti segély szociális rászorultságtól függő ellátás, így jövedelem
vizsgálathoz kötött. Helyi rendeletünk rendkívüli élethelyzet esetére vonatkozó
szabályozásánál úgy fogalmazott, hogy a jövedelmi viszonyok vizsgálatától
eltekintve és további feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás. A
megfogalmazás pontatlan, hiszen eddig is vizsgáltuk a jövedelmi helyzetet, csak
lehetővé tettük az egyébként adott háztartásra meghatározott egy főre jutó
jövedelemi értékhatár túllépést, most ezzel a megfogalmazással szerepelne a
jogosultsági feltétel.
6. A Vas Megyei Kormányhivatal jelezte, az ügyészséggel történt egyeztetés alapján
kezdeményezik minden önkormányzatnál, hogy a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költsége konkrét összeggel kerüljön be a helyi rendeletekbe arra való
tekintettel, hogy a szociális törvény az adható temetési segély összegénél
viszonyítási alapként határozza meg. E törvényességi felügyeletet gyakorló
szervek, akkor tekintik megfelelőnek a szabályozást, ha a viszonyítási alap
konkrét összeggel szerepel a rendeletben. Eddigi gyakorlatunk szerint a
szolgáltatótól megkértük hivatalosan a legolcsóbb temetési költséget temetési
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módonként, s ebből számoltuk a temetési segély összegét. Azzal, hogy a költség a
helyi rendeletbe beemelésre kerül, a költség változása miatt a rendeletünket
rendszeresen módosítani kell majd.
III.
Hatásvizsgálat
A jogalkotási törvény a rendeletalkotás előtt előír hatásvizsgálatot is az alább látható
kérdésekben.
Az Előterjesztés több, a hatásvizsagálatnál elvárt szempontot is vizsgál, így azokra itt most
még egyszer nem térünk ki.
A hatásvizsgálatnál vizsgálni kell a következőket:
a) a tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: ezeket az Előterjesztés
külön is tárgyaélja.
b) környezeti és egészségi következményei külön nincsenek.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek, illetve a legkisebb temetési költség
rendeletben való megadásával némi adminisztrációs egyszerűsödés várható.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit: A rendeletmódosítás alapvető indoka, hogy a központi jogszabályok
módosultak és azok miatt kell változtatnunk a helyi szabályozásban is. Ugyancsak módosítási
ok a temetési segélyezésnél az ügyészségi kezdeményezés a Megyei kormányhivatalnál. A
módosítások társadalmi hatása, hogy kialakul az összhang a helyi jogszabály és a szociális
törvény előírásai között ami a jogbiztonság erősítését szolgálja.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak illetve jelentősen nem változnak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Szentgotthárd, 2011. június 9.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... . (... . ... .)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák
szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§. (9) bekezdésében, 45.§. (1)
bekezdésében és a 46.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§. (1) bekezdésében és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§.-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az
egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4.§.-a (időskorúak járadéka) helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§. Az időskorúak járadéka esetében az Szt. 32/B.§.- 32/D.§.-ában foglaltak az irányadóak.”
2.§. A Rendelet 5.§. (1) bekezdése (rendszeres szociális segély) helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ 5.§ (1) A rendszeres szociális segély megállapítására vonatkozóan az Szt. 37/B.§.37/C.§.-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
3.§. A Rendelet 6.§.-a (normatív és helyi lakásfenntartási támogatás) helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6.§. (1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 nm
b) ha a háztartásban két személy lakik 65 nm
c) ha a háztartásban három személy lakik 75 nm
d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 nm
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert
havi költségének 10%-a 100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál.
(4) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség
megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott törvény által meghatározott
költség összegével.
(5) Helyi és normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles
kérelméhez csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában
a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról.
(6) A megállapított támogatást kölcsön törlesztésként a pénzintézetek felé, közüzemi díjak és
lakbér esetén a szolgáltatást végzőnek kell folyósítani havonta, utólag, minden hónap 5-ig.
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(7) Helyi lakásfenntartási támogatásra a kérelmező abban az esetben jogosult, ha a normatív
lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg számára a jogosultsági feltételek hiánya miatt.
(8) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt
lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő
személy egyidejűleg normatív, helyi lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. A már
megállapított normatív, helyi lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni. „
4.§.(1) A Rendelet 7.§. (ápolási díj) (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.
5.§. A Rendelet 8.§. (átmeneti segély)(1) bekezdés a./ pont első fordulatában az
„egyedülálló” szövegrész helyébe az „egyedülélő” szöveg lép.
6.§. A Rendelet 8.§. (átmeneti segély) (8) bekezdésében az „Átmeneti segélyben részesíthető
a jövedelmi viszonyok vizsgálatától” szövegrész helyébe az „Átmeneti segélyben
részesíthető az (1) bekezdésben szabályozott egy főre jutó havi nettó jövedelem túllépése
esetén is” szöveg lép.
7.§. A Rendelet 9.§. (temetési segély) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Temetési költségként a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti
Ágazat Szombathely által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe
venni. A legolcsóbb földbetemetés költsége: 176.000 Ft; a legolcsóbb hamvasztásos
temetés költsége: 163.000 Ft.”
8.§.(1) A Rendelet 4/a. melléklete (Kérelem normatív/helyi lakásfenntartási támogatás
megállapításához) helyébe az e rendelet szerinti 1. melléklet lép.
Záró rendelkezés
9.§ (1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) A 3.§. és a 8.§. 2011. szeptember 1-én lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: ……………………………………
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1. melléklet az …../2011. (……) önkormányzati rendelethez
„ 4/a. melléklet a 22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
KÉRELEM

normatív/helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához
Név(leánykori név)
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Foglalkozás,
munkahely:
TAJ. szám:
Lakcím:
A lakásban az alábbi személyek laknak:
Név:

A lakásnak: a./bérlője, b./ tulajdonosa,
e./egyéb jogcímen……………………

Lakhatás jogcíme:

c./ társtulajdonosa,

d./albérlője,

- lakás össz. m2...................
A jogosultság megállapítása esetén kérem, hogy a megállapított támogatást:
a)kölcsöntörlesztésként a pénzintézet felé
b)közüzemi díjak és lakbér esetén a szolgáltatást végzőnek
címére utalják.
Nyilatkozom, hogy a háztartásomban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
felszerelésre került: igen / nem
Alulírott, mint az eljárás megindítására irányuló ezen kérelmet benyújtó ügyfél a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv.
29.§. (9) bekezdése szerinti értesítés megküldését kérem: igen / nem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Szentgotthárd, ..…………………..
.............................................
kérelmező
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Kérelemhez csatolni kell:
 a mellékelt jövedelemnyilatkozatot a szükséges mellékletekkel együtt,
 normatív lakásfenntartási támogatás esetén vagyonnyilatkozat
 helyi és normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles kérelméhez csatolni
az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról
Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a tulajdonosnak, haszonélvezőnek, bérlőnek, albérlőnek, aki a
lakásban lakik. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számáról.
A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól és a megállapított támogatást természetbeni formában nyújtja az
önkormányzat: kölcsön törlesztésként a pénzintézet felé, közüzemi díjak és lakbér esetén a szolgáltatást
végzőnek kell folyósítani.
NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS:
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 250%-át,
2011. évben 71.250,-Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a.) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b.) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c.) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d.) A háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá
tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az 1 négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az 1 négyzetméterre jutó elismert költség összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény
határozza meg.
Az Szt. szabályozza a normatív lakásfenntartási támogatás esetében maximálisan elismert
lakásnagyságot:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a
háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy
személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy
után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Mértéke az elismert költségtől és az 1 főre jutó jövedelemtől függ.
HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS:
Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az 1fogyasztási
egységre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át nem haladja meg, feltéve,
hogy a lakásfenntartás elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át eléri.
Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 65 nm, c) ha a
háztartásban három személy lakik 75 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 nm, e) ha négy személynél
több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de
legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága
A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert havi költségének 10%-a
100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál.
A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt:
vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell
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figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos
jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
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Indokolás a rendelet módosításhoz
1.§.- 2.§.-hoz: a szociális törvény szakasz számozásának megfelelő módosítás
3.§. : A lakásfenntartási támogatás nagy jelentőségű lehetne az idősek körében, hiszen sokuk
számára jelentős anyagi megterhelést jelent a gyermekek elköltözése után, vagy házastársuk
halála után „üresen maradó” magas rezsiköltségű lakás fenntartása.
Abban az esetben, ha az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatás esetében a
vagyonvizsgálatot nem vezeti be, az igénylők azon köre számára, akik a normatív támogatásra
a családtagok tulajdonában lévő vagyontárgy, pl. személygépkocsival való rendelkezés miatt
nem válhatnak jogosulttá, a helyi lakásfenntartási támogatás megállapíthatóvá válik.
A helyi lakásfenntartási támogatás szabályozása során az önkormányzat rendeletében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál (71.250,-Ft) alacsonyabb
jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő, ezért szerepel a rendeletben az öregségi
nyugdíjminimum 260%-ában megállapított jövedelemhatár.
Abban az esetben, ha a jövedelemhatáron túl a lakásfenntartás elismert költségének
jövedelemhez viszonyított aránya jogosultsági feltételként szabályozásra kerül, a helyi
lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre csökken. Továbbá befolyásolási lehetőség az
elismert költség mértékének szabályozása a helyben elismert lakásnagyság mértékének
meghatározásával.
4.§.-hoz: az ellátások mértékét a szociális törvény taxatív módon szabályozza, így a rendeleti
szabályozás szükségtelen.
5.§.-hoz: Az átmeneti segélynél a helyi rendeletünk fogalom használatát kell hozzáigazítani a
szociális törvény fogalom használatához.
6.§.-hoz: Az átmeneti segély szociális rászorultságtól függő ellátás, így jövedelem
vizsgálathoz kötött, ettől nem lehet eltekinteni, csak a jövedelem vizsgálat eredményétől.
Teljesen életszerű ugyanis, hogy valamely kérelmező még viszonylagosan magas jövedelem
esetén is egy rendkívüli élethelyzet kezelésére átmenetileg önerőből nem képes.
7.§.-hoz: mivel a temetési segély összegének számítási alapja a helyben szokásos legolcsóbb
temetés, s hogy az ügyfelek e számítási alapról a jogosultsági feltételekkel együttesen
értesüljenek, ezért a temetés költsége beemelésre került a rendeletbe.
8.§.-hoz: a normatív és helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek változása
miatt a kérelmi nyomtatványt is módosítani kell.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályai.
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény
17. § (1) bekezdése 2011. július 1-jei hatállyal az alábbi §-sal egészítette ki a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.):
„103/B. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi
sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése
alapján a felhatalmazás jogosultja (esetünkben a képviselő-testület) a jogszabályt köteles
megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem
következik.
Mivel a rendeletalkotás központi jogszabályokban nem rendezett, helyi sajátosságú
részletszabályait Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) VI. Fejezetének 39. alcíme (Az önkormányzati rendelet) tartalmazza, a rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait is itt célszerű megjeleníteni.
A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi
szabályozás várható hatásait (előzetes hatásvizsgálat eredménye), jelen előterjesztés a
következő szerkezeti elemekből épül fel: előzetes hatásvizsgálat eredménye, mellékletben a
rendelettervezet és az indokolás.
Az előterjesztett rendelettervezet szerint a helyi rendeleteink előkészítése során a társadalmi
véleményeztetést a ma elérhető legegyszerűbb megoldással, a rendelettervezeteinknek a
Polgármesteri Hivatal internetes oldalán való közzététellel oldjuk meg. Ezzel a legtöbb
emberhez a legegyszerűbb módon tudunk elérni, és tőlük a legegyszerűbb módon,
elektronikus levélben kérjük a véleményüket is. Miután azonban a helyi rendelet helyi
viszonyokat szabályoz, így a véleményezést is a szentgotthárdiaktól várjuk, ezért a
véleményezést lakcím, székhely vagy telephely megadásához, ezen belül is szentgotthárdi cím
megadásához kötjük. A véleményezésre általában ugyanannyi időt biztosítunk, mint amennyi
a képviselőknek is rendelkezésére áll a testületi anyagban a tervezet megismerésétől a testületi
ülésig – nem zárva ki azt a lehetőséget, hogy amennyiben a rendelettervezetek a testületi
anyag kiküldését megelőzően elkészülnek, akkor azok ennél korábban is felkerülhessenek a
honlapra.
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Előzetes hatásvizsgálat
A rendelettervezet várható társadalmi hatása:
- a helyi társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhatnak be az önkormányzati rendeletek
előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú
megalapozását, ezzel pedig a rendeletek minősége és végrehajthatósága javulhat.
A rendelettervezetnek számottevő gazdasági és költségvetési hatása nem várható.
A rendelettervezetnek várhatóan nem lesznek környezeti és egészségi következményei.
A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy létre kell hozni a
Polgármesteri Hivatal honlapján egy önálló menüpontot, amibe a tervezet elkészítését
követően, a képviselő-testületi anyag képviselőknek történő kiküldésével egy időben a
rendelettervezeteket el kell helyezni. Ezen kívül a megadott elektronikus levélcímre érkező
véleményeket a jegyzőnek fel kell dolgoznia, azokból összefoglalót kell készítenie, illetve a
beérkezett véleményeket igény szerint hozzáférhetővé kell tennie a képviselő-testület tagjai
számára. Mivel a vélemények beérkezésére nyitva álló határidő vége a bizottsági ülések
időpontját követi, indokolt esetben előfordulhat, hogy a képviselő-testület ülésének
szünetében rendkívüli bizottsági ülést kell tartani. A személyes adatokat a képviselő-testületi
ülést követően meg kell semmisíteni, azaz a vélemény személyes adatokat nem tartalmazó
szövegét kimásolva az elektronikus levelet törölni kell (a törölt elemekből is).
A jogszabály megalkotása szükséges, mivel erre törvényi felhatalmazást kapott a képviselőtestület. Elmaradása esetén a képviselő-testület mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést
követ el, ami a Kormányhivatal vezetőjének törvényességi intézkedését, sőt akár
Alkotmánybírósági eljárást is eredményezhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a mellékelt rendelettervezetet
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2011. június 17.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
48. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jegyző a (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel társadalmi egyeztetésre
bocsátja a rendelettervezetet.”
2. § Az SZMSZ 48. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetési rendelet tervezetét, a
zárszámadásról szóló rendelet tervezetét, az önkormányzat szervezeti és működési
szabályairól szóló rendelet tervezetét és ezek módosításainak tervezetét, valamint azt a
rendelettervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.”
3. § Az SZMSZ a következő 48/A. és 48/B. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) A 48. § (6) bekezdésében említett társadalmi egyeztetés formája a
hivatal.szentgotthard.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megadott elérhetőségen
keresztül biztosított véleményezés.
(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet legkésőbb a képviselő-testület tagjainak
történő megküldéssel egyidejűleg a honlapon a „Rendelettervezetek véleményezése”
menüpontban közzé kell tenni. A tervezettel együtt általában közzé kell tenni a hozzá
tartozó előterjesztés szövegét, benne a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott
indokolást és előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.
(3) A polghiv@szentgotthard.axelero.net elektronikus levélcímen, melyet a honlapon
külön is fel kell tüntetni, a soron következő képviselő-testületi ülést megelőző nap déli
12.00 óráig bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából
közzétett tervezetről. Kivételes esetben a jegyző ettől eltérő, ennél hosszabb
időtartamot is meghatározhat.
(4) A név és szentgotthárdi lakcím vagy szentgotthárdi székhely vagy szentgotthárdi
telephely feltüntetése nélkül beérkezett véleményeket, valamint a nem valós
szentgotthárdi címmel érkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni
kell.
(5) A jegyző a véleményező nevét, elektronikus levélcímét és lakcímét vagy székhelyét
vagy telephelyét - a 48/B. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló elkészítése céljából legkésőbb a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet Képviselő-testület általi
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megtárgyalását követő napig kezeli, azt rajta kívül csak a Képviselő-testület tagjai
tekinthetik meg.
(6) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem
szerint az (5) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell
tekinteni. Erről a véleményezőt a honlapon tájékoztatni kell.
48/B. § (1) A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról, valamint az
elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amit a
képviselő-testületi ülésen az adott napirendi pont elején, a bizottságok javaslatait
követően ismertet.
(2) A beérkezett vélemények kapcsán a véleményezők felé a jegyzőt egyedi válaszadási
kötelezettség nem terheli.
(3) A beérkezett véleményeket a képviselő-testület tagja részére kérésére hozzáférhetővé
kell tenni.”
4. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, és 2011. július 2-án hatályát veszti.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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Indokolás
Az 1. § újraszabályozza az SZMSZ 48. § (6) bekezdését, ami jelenleg így hangzik:
„(6) A lakosság széles rétegeit érintő helyi rendelettervezetet nyilvános vitára lehet bocsátani.
A vita eredményéről, az ott elhangzott javaslatokról, véleményekről a Képviselő-testületet
a jegyző tájékoztatja.”
A most előterjesztett rendelettervezet ennél jóval szélesebb körben (szinte minden
rendelettervezetre vonatkozóan) határozza meg az egyeztetendő jogszabálytervezetek körét.
A 2. § meghatározza a kivételeket, azaz azon rendelettervezeteket, melyeknél nem kell a most
szabályozandó módon társadalmi egyeztetést tartani. Ezeknél a rendelettervezeteknél vagy
olyan, egyéb jogszabályokban meghatározott egyeztetéseket, véleményezéseket kell
lefolytatni, melyek feleslegessé teszik a jelen módosító rendelet tervezetében meghatározott
egyeztetést (költségvetési rendelet), vagy olyan belső, saját működésre vonatkozó szakmai
szabályokat tartalmaznak, melyeknél nem ésszerű, hogy kívülállók beleszólást kapjanak
(SZMSZ), vagy csak egy állapotot tükröznek, ami kívülről nem befolyásolható (zárszámadás).
Ezen kívül kivételt képeznek azok a rendelettervezetek is, amelyek sürgős elfogadásához
kiemelkedő közérdek fűződik – mert például adott rövid határidőig meg kell alkotni, de ide
sorolhatjuk azokat az eseteket is, amikor jogszabályváltozás miatt kell rendeletet módosítani
vagy hatályon kívül helyezni, és a módosításnak nincsenek alternatívái (ld. a mostani
képviselő-testületi ülésre előterjesztett anyakönyvi rendelet módosításának tervezetét).
Természetesen az, hogy „nem kell”, nem jelenti azt, hogy nem is lehet pl. az SZMSZ most
elfogadandó kiegészítéseinek módosítására irányuló jövőbeni rendelettervezeteket a hivatali
honlapon társadalmi egyeztetésre bocsátani.
A 3. § az egyeztetés menetének részletszabályait tartalmazza.
A XXI. század technikája már lehetővé teszi, hogy kizárólagosságot adjunk a honlapon
közzétett tervezet elektronikus levélben történő véleményezésének. Ezt a megállapított rövid
határidő is indokolttá teszi. A szóbeli véleményezés lehetővé tétele pedig a most
szabályozandó kérdés esetében nem szükséges, arra rendelkezésre áll a képviselő-testületi
ülés elején a közmeghallgatás lehetősége.
A véleményezésre nyitva álló rövid határidő indoka, hogy a rendeletalkotás folyamata ne
húzódjon el, azaz ne kelljen minimum két hónapnak eltelnie egy rendelet meghozatala
szükségességének felmerülése és a rendelet elfogadása között.
A véleményeket a véleményező nevével és lakcímével, illetve székhelyével (telephelyével)
feltüntetve fogadjuk be, ezzel kiszűrhetők egyrészt a nem szentgotthárdiak, másrészt
kevesebb eséllyel érkeznek be komolytalan észrevételek.
Így azonban adatvédelmi szempontból szükséges néhány biztosíték beemelésére, melyeket a
rendelettervezet szintén tartalmaz (csak a jegyző és a képviselők ismerhetik meg a személyes
adatokat, melyeket a képviselő-testületi ülést követő napon törölni kell).
A beérkezett véleményeket a jegyzőnek kell megismertetnie a képviselő-testülettel, de nem
kell teljes terjedelmükben a testület elé tárnia ezeket, elegendő egy összefoglalót adnia. A
képviselőknek viszont biztosítani kell, hogy kívánságukra teljes terjedelmében is
megismerhessék a szabályosan beérkezett véleményeket.
A jegyzőnek nem kell reagálnia a beérkező véleményekre a véleményező irányában.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a rendeletet, az kihirdetésre, kifüggesztésre és a
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hivatali honlapon közzétételre kerül, így a véleményező láthatja, hogy beépítésre kerültek-e a
javaslatai vagy sem.
A 4. § alapján a rendelet az Ötv. felhatalmazást adó szakaszának hatálybalépésekor lép
hatályba. A Jat. 12. § (1) bekezdése szerint ezzel végrehajtottá válik, ezért a Jat. 13. § (2)
bekezdése alapján rendelkezni kell a hatályon kívül helyezéséről.
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 29-i testületi ülésére
Tárgy: Rába önkormányzati árvízvédelmi támfal magasítása Szentgotthárdon (NYDOP4.1.1./B-11) pályázati lehetőség
Tisztelt Képviselő–testület!
Előzmények
2011. májusban jelent meg az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Regionális Operatív Programja
keretében az NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése c. konstrukció. Pályázat benyújtására 2011. június 30-tól 2011. november 2-ig van
lehetőség.
A konstrukcióhoz illeszkedő fejlesztési szükséglet a Hunyadi úti Rába-híd és a Füzesi úti
Rába-híd közötti jobb parti, önkormányzati vasbeton szögtámfal magasítása. A 11/2010. (IV.
28.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének megfelelően a Rába folyón a magassági
biztonság mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 1,0 méter lenne, a támfal hossza: 385,4 méter.
A felmerült javaslat
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság egy közös, konzorciumi
pályázat benyújtásának lehetőségével kereste meg az Önkormányzatot.
1) NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c.
konstrukció bemutatása:
Céljai: A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti
állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a
felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
Rendelkezésre álló forrás: a kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 2011-2013.
évben 2 milliárd Ft. A támogatott pályázatok várható száma 10 db. A kiírásra konzorciumi
formában is lehetőség van pályázni.
Eljárásrend: a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Támogatás mértéke: az Önkormányzat esetében 85 %-os,
a Vízügyi Igazgatóság esetében 100 %-os a támogatási intenzitás
Az elnyerhető támogatás összege minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.
Támogatható tevékenységek:
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1) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
2) Árvízvédelmi töltése lokális fejlesztése, rekonstrukciója – magassági és
keresztmetszeti hiányok megszüntetése
3) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkárelhárítási fejlesztései
(mederkotrás, mederburkolatok építése)
4) Vízkárelhárítási célú tározók – árvízi tározók fejlesztése, építése, rekonstrukciója
2) A konkrét projektötlet műszaki tartalma:
1. Önkormányzat - a Hunyadi úti Rába-híd és a Füzesi úti Rába-híd közötti jobb
parti, önkormányzati vasbeton szögtámfal magasítása – műszakilag a meglévő
támfal mögé egy 1 méterrel magasabb támfal építése
2. Vízügy - Rába bal parti, állami vasbeton szögtámfal magasítása (a Mozitól a
Lapics-Rába összefolyásáig)
3. Vízügy - Rába mederkotrása és a régi padkás szelvény visszaállítása a Hunyadi
úti Rába-híd alatti szakaszon és a Lapincs egy részén
4. Vízügy - mederburkolat a két híd között (célja elsősorban a keserűfű
visszaszorítása)
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok felsorolása:
1. Vízjogi engedélyes terv és engedély (vagy az engedély kérelem benyújtásáról a
hatóság igazolása)
2. Tételes tervezői költségbecslés
3. Megvalósíthatósági tanulmány
Valamennyi költség – tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, kivitelezés, műszaki ellenőr az Önkormányzat és a Vízügyi Igazgatóság projektméretének arányában osztódik.
A Vízügyi Igazgatóság előzetes kalkulációja és javaslata alapján a maximális támogatási
összegre kellene pályázni, amely 300 millió Ft. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy ebből mennyi
lesz az Önkormányzat projektrésze!
Példa:
A Vízügyi Igazgatóság 100 %-os támogatása és egyben projektmérete 260 millió Ft.
Az Önkormányzat 85 %-os támogatása 40 millió Ft, projektmérete 47,05 millió Ft, akkor az
Önkormányzat önereje kb. 7 millió Ft.
Az előkészítési költségek utófinanszírozottak, tehát még a pályázat benyújtása előtt
felmerülnek és ki kell fizetni előzetes becsléseink és a piaci árak figyelembevételével kb. 4-5
millió Ft-ot az önkormányzati engedélyes tervek elkészítésére és a megvalósíthatósági
tanulmány Önkormányzatra eső részére.
Ez az összeg csak a pályázat támogatása esetén lesz elszámolható.
Végiggondolandó szempontok
- Konzorciumi pályázat benyújtása nagyban növeli a pályázat nyerési esélyeit és a műszaki
tartalmat tekintve is egy erős, jól indokolható projekt jöhet létre.
- Először közösen kiírt közbeszerzési eljárás keretében kerülhet kiválasztásra az előkészítési
munkarészek tervezője, aki egyben a megvalósíthatósági tanulmány készítője is.
- A pályázat benyújtásához és támogató döntés esetén majd első lépésként konzorciumi
szerződés aláírása szükséges. Mellékletként csatoljuk a konzorciumi szerződéseket. Van
külön a pályázathoz és külön a projekt megvalósításához. Az egyik következik a másikból –
vagyis ha megkötjük a konzorciumi megállapodást a pályázatban való indulásra, akkor
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nyertes pályázat esetén meg kell kötnünk azt a projekt további részére is. Az elsőben kevés
konkrétum van, de hivatkozik a pályázat cselekvési és pénzügyi ütemtervére stb. arról viszont
még nem tudunk részleteket.
- A konstrukciónak az a kétség kívüli kockázata megvan, hogy az egyik konzorciumi partner
támogatása 100%-os, a másiké (a miénk) pedig csak 85%, így a partner könnyebben
viselkedik „nagyvonalúbban” a költségekkel, hiszen önrészt nem kell adnia hozzá, míg
bennünket a felmerülő költségekből minden esetben terhel 15%.
- A vezető konzorciumi partner itt logikusan a Vízügyi Igazgatóság, ám őt az
önkormányzatnak valamilyen módon kontrollálni kellene – már csak a fent írtak okán is. A
zavartalan és teljes kontrollra garanciákat kellene kapni a leendő partnerünktől.
- Jelen pillanatban még az sem látszik, hogy a projektből melyik partner hány %-ban fog
részesedni – ettől pedig nagyban függenek a költségeink.
- A legjobbnak most az tűnik, ha a testület elvi döntést hoz az esetleges indulásról azzal, hogy
ezek után nagyon részletekbe menően le kell tárgyalni a leendő partnerrel valamennyi teendőt
és meghatározni ebből azt, hogy költségek szempontjából várhatóan kire mekkora összeg jut
majd.
Határozati javaslat
1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elvi döntés hoz arról, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatósággal közösen konzorciumi pályázatot nyújtson be a NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. konstrukciójára. A Képviselő–testület
úgy határoz, hogy az elvi döntés alapján meg kell kezdeni a konzorciumi szerződéskötésre
vonatkozó tárgyalásokat, továbbá közösen át kell tekinteni a projekt kapcsán szükséges
feladatokat, megvalósítandó projektelemeket, azok várható költségeit és a költségviselés
arányát. Ezek tisztázását követően az előkészítés következő részeként el lehet kezdeni az
előkészítésekre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A pályázat benyújtását megelőzően a
pályázat ügyét ismét a testület elé kell terjeszteni.
VAGY:
2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatósággal közösen konzorciumi pályázatot nyújtson be a NYDOP-4.1.1./B-11 Helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése c. konstrukciójára. Felhatalmazza a
polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy
kezdődjön el a közös konzorciumi pályázat előkészítése, és Szentgotthárd Város
Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen
közbeszerzési eljárást írjon ki az előkészítési tevékenységekre vonatkozóan.
3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árvízvédelmi konzorciumi
projekt előkészítéséhez szükséges forrást ………összegben ………… terhére biztosítja.
Határidő: 2011. november 2.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport
Szentgotthárd, 2011.07.20.
Huszár Gábor
Polgármester
Jegyzői ellenjegyzés:
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Környezetvédelmi Tanácsnok ellenjegyzése:
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1. számú melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására
1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás)
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból
a célból, hogy a ..................................1 Operatív Program keretében ………………………..2
pályázati felhívásra …………………………3 közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak
be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös
együttműködéssel megvalósítsák.
A
pályázat
címe:
..................................................................................
továbbiakban Pályázat).

(a

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények,
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek,
valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
1
2
3

Operatív program neve
Pályázati kiírás megnevezése
Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani
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Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................4
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok ..........................
(a továbbiakban Vezető) választják.
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján
meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a
közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő
szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és
ennek érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot
ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a
Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal
szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:
……………………………………………………..5
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

4

A tagok számának megfelelően bővíthető
A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.
5
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..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………
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2. számú melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A ... Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv ... Operatív
Programjának … tárgyú pályázati felhívására … azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) … Operatív Program Irányító Hatósága
a … kelt, … iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: …………. (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró .....
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a
Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Számlavezető pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Számlavezető pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Számlavezető pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Számlavezető pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
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(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Számlavezető pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
A Konzorcium Tagjai maguk közül a ...... –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat
benyújtására” dokumentum alapján a .......... Tagot választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban
Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési
Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit
ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a
Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben
leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási
szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a kifizetési
kérelmeket6 nevükben és helyettük aláírja.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a
Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a
Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben
megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változásbejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a
Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő
kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő
Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő
Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási
szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a
Tagoknak.
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban,
illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt
megadni.
6

Törlendő, ha a konzorcium tagi szintű költségvetéssel rendelkezik
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A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a
Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási
összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű
dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által
elkészített dokumentumokat.
Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében indítványozható, és a
Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges az átcsoportosításhoz7.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a
Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben
foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

Feladat

A
feladatra
jutó
elszámolható költség
összege

A
feladatra
jutó
támogatás összege

1.
2.
3.
4.
5.
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat
tartalmazza8.
Tag neve

Elszámolható költség

Támogatási összeg

1.
2.
3.
4.
5.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek
összesen a Projekt elszámolható költségének … %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve

önrész formája

önrész összege

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest (%)

1.
7

Tagi szintű költségvetés esetén szükséges szöveg rész
Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglalta knak
jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
8
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2.
3.
4.
5.
3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró beszámolót és projekt
fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja
össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban
elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére
történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető
részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési igénylés összeállításához szükséges, a támogatási
szerződésben meghatározott dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek
benyújtására vonatkozó korlátokat9.
A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által
jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a
következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.10
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a
Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja a 2.
pontban megjelölt bankszámlákra.
A Közreműködő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a
Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában
maximálisan meghatározott11.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a
Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása
szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása
esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül12.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés
megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott
szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet
részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket
a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtják:

9

Tagi szintű költségvetés esetén.
Projektszintű költségvetés esetén.
11
Tagi szintű költségvetés esetén.
12
Projektszintű költségvetés esetén.
10
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Tag neve

Biztosíték formája13

Biztosíték értéke

1.
2.
3.
4.
5.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető
részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető
tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat
jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a
Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a
Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni,
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld
a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik
személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján
ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az
ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely
Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a
Konzorciumvezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának
módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok
külön állapodnak meg / A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának
és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve
testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik14.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok
és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra15:
13

14
15

A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban
szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni,
annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az
esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán
nem képes.
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak,
hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag
lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a
támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) eseténköteles egyeztetést
kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag
köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá
a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a támogatási
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos
szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve,
ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni.
Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is
kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó
támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak
szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a
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támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Közreműködő Szervezettől.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja
maga után.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális
tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Közreműködő Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik
a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt.
A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok
benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás
jogát kizárják.
10. A Tagok egyéb megállapodásai16
10/11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás … oldalon és …. db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának
egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései
az irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a …………………….. Bíróság, illetve
értékhatártól függően a ………………………… Bíróság illetékességét kötik ki.

16

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1 -9. ponttal,
illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban
szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb
szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére.
Tárgy: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium Fűtési rendszerének korszerűsítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat vagyona is folyamatosan elhasználódik, állaga romlik és ha elmulasztjuk rendben
tartani, akkor előbb-utóbb akár tönkre is megy.
Amiről a következőkben lesz szó, ott még nem következett be a „végső stádium‖ de nagyon hamar
bekövetkezhet – ennek megelőzésére szeretnénk kérni a T. Tesatületet.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a tulajdona a Vörösmarty M. Gimnázium Szentgotthárd,
Széll K. tér 1. alatti épülettömbje. Az épület fűtése egy kazánházból történik. Az abban működő
gázkazánok mára teljesen elöregedtek.
A jelenlegi 420 KW összteljesítményű FÉG-Vestale kazánblokkok amellett hogy elöregedtek,
tüzeléstechnikai hatásfokuk alacsony (kb. 70 – 75 %), üzemeltetésük során egyre többször
hibásodnak meg, a nagyobb részegységek cseréje jelentős költséggel (1.2 – 1.8 mFt) járna. Az
intézmény használati melegvíz előállítása is ezekkel a kazánblokkokkal történik. A tornaterem fűtése
mára már nem megfelelő a meghibásodott, felújításra szoruló légbefúvó egység miatt. A kazánházat
üzemeltető Közszolgáltató Vállalat az elöregedett fűtési rendszer felújítására forrást (amortizáció)
nem képezett azt finanszírozni nem tudja.
Kezdeni kell ezzel a rendszerrel valamit: azt fel kell újítani, az éves 73.500 m3 gázfelhasználást
csökkenteni kellene korszerűbb, megbízható kazánokkal.
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Miután mi magunk ehhez pénzzel nem rendelkezünk, olyan megoldáson kellene elgondolkodnunk,
amikor a rendszert úgy lehetne felújítani, hogy abba az önkormányzatnak egyszeri beruházást nem
kellene végeznie, az egész kazánházat átalakíttatnánk ezen a területen jjártas vállalkozással,
hosszabb távra együttműködnénk velük és az évek során részben a megtakarításokból
finanszíroznánk a fejlesztés. (Saját magunk is csináltunk már ehhez hasonlót pl. 2002-ben amikor a
közvilágítási eszközöket cseréltettük ki úgy a szolgáltastóval, hogy a fejlesztést tíz éven keresztül
lényegében az elért megtakarításból finanszírozni tudjuk.).
Az általunk javasolt konstrukciónak a lényege, hogy kiírjuk azt a beszerzési eljárást, amelyben
feltételül szabjuk, hogy a vállalkozó saját költségén újítsa fel a kazánházat, a beépített eszközök a
szolgáltatási futamidő végéig tulajdonában maradnának, azokkal az intézmény részére fűtési és HMV
hőszolgáltatást nyújtanának. Ellentételezésként az önkormányzatunk külön szolgáltatási díjat fizetne
a hőszolgáltatásért (kazánház működtetéséért) és külön az beruházott eszközök használatáért az
alábbiak szerint.
Az energetikai szolgáltatás és annak finanszírozási feltételei :
1, A felújítandó kazánház hőtermelő berendezései telepítéséhez szükséges gáz-, villany csatlakozási
pontokat, építési engedélyes terveket az esetlegesen szükséges építészeti szakipari munkákat a
megrendelő biztosítja.
2, A szerződés teljes időtartama – ez 10- 12 év is lehet - a vállalkozó biztosítja
- az általa telepített hőtermelő berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási
munkáinak az elvégzését
- garantálja az üzembiztos hőszolgáltatást
3, A kazánházat a vállalkozó bérbe veszi
4, A kazánházba telepített hőstermelő és egyéb kiegészítő szerelvények a vállalkozó tulajdonát
képezik, annak beruházási költsége a vállalkozót terheli
5, A szerződés lejáratakor a szolgáltatási szerződést meg lehet hosszabbítani, vagy maradvány
értéken meg lehet vásárolni.
6, A kazánházba a megrendelő saját költségén telefonvonalat telepít, melynek üzemeltetési költsége
a vállalkozót terheli
7, A hőtermelő berendezések működtetéséhez a gázt és segéd energiákat (víz, villany) nekünk kell
biztosítani (finanszírozni).
8, A megrendelő ezért a szolgáltatásért a szerződés végéig évente vagy havonta meghatározott
összeget fizet a vállalkozónak
A kazánház felújítása és annak finanszírozási feltételei :
1, A vállalkozó saját költségén elkészítteti a szükséges tervdokumentációkat
2, Finanszírozza a hőtermelők beépítéséhez szükséges szakipari (gáz, víz, fűtés, villany) munkák,
vezetékek kiépítését
3, Finanszírozza fűtési rendszer átalakítását, szivattyúk, elzáró-, biztonsági szerelvények és
szabályozó szerelvények beépítését
4, Finanszírozza a légtechnikai berendezés szükség szerinti felújítását
5, Finanszírozza a 300 literes HMV tároló beépítését a szükséges szerelvényekkel
6, Saját költségén elvégzi a szakipari helyreállítási munkákat
7, A vállalkozó a kazánház beüzemelésekor beruházási összeg ÁFA tartalmát egy összegben
kiszámlázza a beruházónak
8, A kazánház felújításának ellentételezéseként, a beruházás teljes költségét 60 hónapon át azonos
havi nettó összegekben a megrendelőnek kiszámlázza
Mindez egy eljárás melynek a célja egy szolgáltatás vásárlására. A nyertes vállalkozóval erre a
szolgáltatásra kötünk szerződést, melynek eredményeképpen a kazánház felújul, abban korszerű, ma
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már 105 – 107%-os teljesítményt is „tudó‖ gázkazán működik; kicserélik az elromlott eszközöket (pl.
tornatermi légbefúvó) és meghatározott ideig üzemeltetik a rendszert. Mi pedig mindezzel
megtakarítást tudunk elérni és részben vagy egészben ebből adódik annak a díjnak a fedezete,
amelyet a vállalkozónak a szolgáltatásért kifizetünk.
Természetesen az elfűtött gáz árát, illetve a használt elektromos áramot és vizet is nekünk kell
fizetnünk.
Nézzük meg ezek után, hogy ha más utat választunk, mi várható.
- Az intézmény elöregedett fűtési rendszerét előfordulhat, hogy még néhány évig-, de az is lehet,
hogy csak néhány hónapig lehet üzemeltetni.
- Amellett, hogy a berendezés hatásfoka alacsony tehát lényegesen kevesebb gáz felhasználásával
is lehetne fűteni - mi viszont ezt a kedvezőtlen fogyasztást prolongáljuk, az üzemeltetés jelentős
kockázatokkal jár, mivel a főegységek várható meghibásodása esetén önkormányzatunknak azonnal
jelentős összeget (1.2 – 8.5 mFt) kell beruháznia és a javítás idejére az iskola működését
szüneteltetni kell (feltételezve, hogy ilyen meghibásodás valószínűleg fűtési időszakban következik
be).
A fent írt lehetőségek mérlegelése után kérjük, hogy a T. Testület hozza meg döntését!
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a városi energetikust és a
polgármesteri hivatalt , a Vörösmarty Gimnáziumnak helyet adó Szentgotthárd, Széll K. tér 1. alatti
épület fűtési rendszerének biztonságos működtétése érdekében kezdeményezze beszerzési eljárás
kiírását az intézmény kazánházának korszerűsítésére; a jelenleginél lényegesen jobb hatásfokú új
hőtermelő berendezés beszerzésére és működtetésére úgy, hogy a szolgáltató felé a szolgáltatás
ellenértékét jelentős részben az elért megtakarításokból beépítésével lehessen finanszírozni.
Határidő: a beszerzés kiírására azonnal
Felelős: Vadász József a Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Huszár Gábor polgármester
Virányi Balázs városi energetikus
Fekete Tamás műszaki irodavezető
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata
Gimnázium kazánházának felújítását.

Képviselő-testülete nem támogatja a Vörösmarty

Határidő : azonnal
Felelős : Virányi Balázs városi energetikus
Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 20.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzem :

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző
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Virányi Balázs
városi energetikus s.k.

Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Előkészület a SZOI Arany János 1-4. Évfolyama intézmény energiahatékonysági
felújítására (KEOP-2011-4.9.0)
Tisztelt Képviselő-testület!
Idén tavasszal került kiírásra az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrással kombinálva
(KEOP-2011-4.9.0)" című pályázati felhívás, amelynek célja volt ösztönözni a decentralizált,
környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt
fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A pályázat keretében elnyerhető
támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 250 millió Ft volt – a nyugat-dunántúli
költségvetési szervekre 85% támogatási intenzitás vonatkozott. Fontos feltétel volt, hogy csak
energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet
lehetett benyújtani akképpen, hogy mind a megújuló energia felhasználásra, mind az
energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya – alátámasztottan – el kell, hogy érje
legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.
A pályázati kiírást 2011. május 14-én ugyan felfüggesztették, információink szerint azonban a pályázati
konstrukciót a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2,6 milliárd forint átcsoportosításával várhatóan ismét
megnyitja. A pályázat beadására nyitva álló idő szokatlanul rövid volt, emiatt sokan maradtak le az egyébként
népszerű pályázat első kiírásáról. Amennyiben a Kormány döntése alapján hamarosan - várhatóan változatlan
feltételek mellett - újból lehetőség lesz pályázat benyújtására, meglátásunk szerint az előzményekből kiindulva,
már most jelentős előkészületeket lehet tenni azért, hogy a pályázatot mielőbb be lehessen nyújtani.
Ugyan a pontos feltételekről egyelőre nincs biztos információnk, a múltkori pályázati kiírásba foglaltakra
alapozva ajánlattételi felhívást állítottunk össze a pályázat benyújtásának eldöntéséhez szükséges
kalkulációkra, felmérésekre illetve a benyújtásához szükséges tervezésre és tanulmánykészítésre az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
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A felhívás tárgyát három ütemre bontottuk, az első ütem kapcsán épületenergetikai felmérést,
költségkalkulációt illetve annak meghatározását kértük, hogy milyen, a pályázati kiírásban várhatóan majd
ismét feltételként meghatározott megújuló energiaforrás felhasználására van lehetőség az ingatlanon. Ezek
mind olyan kérdések, melyek a pályázati kiírás esetén majd elvárások lesznek, és amelyek ismeretében
megalapozottabb döntés hozható a pályázat benyújtását illetően. A második ütem megvalósítására csak
abban az esetben kerül sor, ha a pályázat benyújtásra kerül - a pályázat benyújtásához szükséges
Megvalósíthatósági tanulmány és Energetikai és Gazdasági Melléklet elkészítése, továbbá a kiválasztott
megújuló erőforrás projektelemnek megfelelő engedélyes tervek elkészítését tartalmazza. A harmadik ütem
megvalósítására, vagyis a fejlesztésekhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére csak abban az esetben kerül
sor, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesült.
Mivel a pályázatot a fenntartó Kistérségi Társulás nyújthatja majd be, a vonatkozó beszerzési eljárást - az
előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás megküldésével - a Kistérségi Társulás folytatja le. Mivel
azonban szentgotthárdi ingatlan fejlesztéséről van szó, a beruházással kapcsolatban felmerülő költségeket, így
a projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét az Önkormányzatnak kell majd
biztosítania a Kistérségi Társulás költségvetésében – ezért a beszerzési eljárás kapcsán előzetesen
Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata is kikérésre kerül.
A beszerzési eljárás eredményeképpen rendelkezni fogunk a fentebb bemutatott projekt megvalósításához
kapcsolódó, az előkészítési folyamathoz szükséges dokumentumokkal, amelyek elkészítése is és a költségek
viselése is három ütemre van bontva. Jelenleg ahhoz kérjük a Képviselő-testület hozzájáruló javaslatát,
hogy a pályázathoz szükséges előkészületeket az ajánlattételi felhívás megküldésével elkezdhessük.
Az ajánlatok beérkezte, ezzel összefüggésben a költségkalkulációk ismerete illetve a pályázat újbóli
megnyitását követően újabb, akár rendkívüli képviselő-testületi és kistérségi társulási ülésen születhet döntés a
pályázat benyújtásával kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrással kombinálva
(KEOP-2011-4.9.0)" című pályázati konstrukció várhatóan újra megnyitásra kerül, Szentgotthárd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a SZOI Általános Iskolájának
Arany János 1-4. Évfolyama intézmény energiahatékonysági felújítását célzó pályázat benyújtásához
szükséges költségkalkulációk és tanulmányok elkészítésére, továbbá tervezési feladatok ellátására
beszerzési eljárást folytasson le a Kistérségi Társulás, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
ajánlattételi felhívás megküldésével, azzal, hogy:
 Szentgotthárd Város Önkormányzata az ajánlattételi felhívásban meghatározott I. ütem
teljesítésével járó költségeket biztosítja a Társulás költségvetésében,
 a költségkalkulációk és a megjelenő pályázati felhívásban foglalt feltételek ismeretében később
hoz döntést a pályázat benyújtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
Fekete Tamás irodavezető
Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 15.
Huszár Gábor
polgármester
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Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma:
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Postacím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.
Telefon: 94/553-021, 94/553-023
Telefax: 94/553-055
2./ A beszerzés tárgya, mennyisége:
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4.
Évfolyama intézmény (9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1-2.) energiahatékonysági felújítását
célzó, KEOP-2011-4.9.0 pályázat benyújtásához szükséges és ahhoz mindenben illeszkedő
tervezés és tanulmánykészítés, az alábbiak szerint:
I. ütem:
a) Épületenergetikai felmérés.
b) Annak meghatározása, hogy milyen, a pályázati kiírásban foglalt elvárásoknak megfelelő
megújuló energiaforrás felhasználására van lehetőség az ingatlanon (a szóba jöhető
energiafelhasználási tevékenység meghatározása az intézmény adottságaihoz illeszkedően),
erre vonatkozó költségkalkuláció.
c) Költségkalkuláció készítése a külső nyílászáró-cserére és utólagos külső hőszigetelésre (10
cm) vonatkozóan.
II. ütem:
a) Megvalósíthatósági tanulmány és Energetikai és Gazdasági Melléklet (excel) elkészítése a
pályázati felhívás vonatkozó előírásainak (megvalósíthatósági tanulmány sablon és energetikai
és gazdasági melléklet) megfelelően.
b) A kiválasztott megújuló erőforrás projektelemnek megfelelően építési engedélyes és/vagy
vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, az ajánlatkérő meghatalmazása alapján az
engedélykérelemnek / engedélykérelmeknek az engedélyező hatóság részére történő
benyújtása az engedélyezési eljárás során szükséges további intézkedések megtétele.
III. ütem:
- A benyújtott pályázatban meghatározott fejlesztésekhez szükséges építési kiviteli és/vagy
vízjogi kiviteli tervek elkészítése. A kiviteli terveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályi
előírásoknak (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (22-23. §., ill. 1. számú melléklete); 18/1996
(III. 18.) KHVM rendelet, 37/2007. (XII. 13. ) ÖTM rendelet), illetve a KEOP-2011-4.9.0
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati
kiírás feltételeinek.
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A III. ütemben foglalt tervezésre kizárólag a Megbízott által benyújtott KEOP-2011-4.9.0 pályázat
támogatásban részesülése esetén kerül sor.
Ajánlattevőnek ajánlatát ütemenként külön-külön kell megtennie, de az ajánlat csak akkor érvényes,
amennyiben Ajánlattevő mindhárom ütemre adott ajánlatot. Fenti tevékenységek elvégzéséhez
elengedhetetlen a KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírás ismerete.
3./ A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés a Szentgotthárdi Arany János Általános
Iskola energiahatékonysági felújítása (KEOP-2011-4.9.0) pályázat tárgyában tervezésre,
tanulmánykészítésre.
4./ A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:
 I. ütem esetében /a-c.) pont/: 2011. augusztus 01.;
 II. ütem esetében /a-b.) pont/: legkésőbb a vonatkozó pályázati felhívás szerinti benyújtási
határidőt megelőző 5. nap. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi
döntése és a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának döntése függvényében!
 III. ütem esetében: a támogatásról szóló döntés függvényében!
Ajánlattevőnek az I., II. és III. részre külön-külön kell ajánlatot tenni, Ajánlatkérő egyszerre köt
szerződést az ütemekre, de a II. ütem akkor lép hatályba, ha az Ajánlatkérő döntést hozott a KEOP2011-4.9.0 konstrukcióra történő pályázat benyújtásáról. A III. ütem akkor lép hatályba, ha a pályázat
benyújtásra került és támogatásban részesült.
5./ A teljesítés helye:
9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. hrsz: 1072
6./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla kézhezvételétől számított
30 napos átutalással egyenlíti ki.
7./ Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Ajánlatkérő az ajánlatokat Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint értékeli.
8./ Az ajánlattételi határidő: 2011. július 14., 12.00 óra
9./ Az ajánlat benyújtásának címe: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás,
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. (személyesen: Varró Erika kistérségi adminisztrátornál).
10./ Az ajánlattétel nyelve: magyar
11./ A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. július 18.
12./ Egyéb információk:
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12.1./ Az ajánlatokat kérjük írásban, zárt borítékban, 1 példányban postán, vagy személyesen
eljuttatni szíveskedjenek legkésőbb 2011. július 14., 12.00 óráig a 9./ pontban megjelölt címre. A
posta hibájából adódó késedelemért, vagy az ajánlat eltűnéséért felelősséget az ajánlatkérő nem
vállal. Az ajánlat összeállításának költsége az Ajánlattevőt terheli. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola energiahatékonysági felújítása
(KEOP-2011-4.9.0)! Nem bontható fel 2011. július 14., 12.00 óráig”, valamint az ajánlattevő
nevét és címét.
12.2./ A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevővel köt szerződést.
12.3./ Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult által aláírt referencia nyilatkozatát,
az elmúlt két évben (2009., 2010. vagy 2011.) teljesített legalább évente egy-egy a beszerzés tárgyával
megegyező munkáinak (tervezés és/vagy tanulmánykészítés) ismertetésével. Legalább a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével.

12.4./ Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell neveznie azon tervezőit/szakembereit, akik a
beszerzés tárgya szerinti munka teljesítésért felelős(ek). Továbbá az ajánlattevőnek ezen
megnevezett szakember(ek) tervezői jogosultságát igazoló okiratának /okiratainak egyszerű
másolatát csatolnia kell.
12.5./ A műszaki alkalmassági feltételnek (12.3. és 12.4. pontok) ajánlattevő és alvállalkozója
együttesen is megfelelhetnek.
12.6./ Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult által aláírt nyilatkozatát,
hogy az ajánlattevő
 nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csődeljárás, felszámolási eljárás nincs
folyamatban, ill.
 nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési és társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége, kivéve, ha erre halasztást kapott.
12.7./ Ajánlattevő a III. ütemben meghatározott tervezési tevékenysége következtében okozott
károk megtérítése érdekében a szerződéskötés időpontjában köteles minimum 500.000,- Ft
értékű felelősségbiztosítással rendelkezni / felelősségbiztosítást kötni. A felelősségbiztosításnak
jelen beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésének időpontjáig kell
legalább érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő nem
rendelkezik érvényes, fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, akkor
nyilatkoznia kell arról, hogy a felelősségbiztosítási szerződést a szerződés aláírásával azonos
időpontban megköti.
12.8./ Az ajánlattevő alkalmatlan:
 ha nem rendelkezik legalább az egyik évben (2009., 2010., 2011.) teljesített, egy a
beszerzés tárgyával megegyező munkára (tervezés és/vagy tanulmánykészítés) vonatkozó
referenciával.
12.9./ Az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő:
 ha végelszámolás alatt áll, ellene indított csődeljárás, felszámolási eljárás van folyamatban,
 ha egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési és társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége, kivéve, ha erre halasztást kapott.
12.10./ Az ajánlati árat HUF-ban kérjük megadni, ütemenként külön-külön nettó ár + ÁFA
formában.
12.11./ Melléklet: megbízási szerződés tervezete (1. számú melléklet).
12.12./ Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2011. július 01.
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Dr. Dancsecs Zsolt
a Beszerzési Munkacsoport elnöke

Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE
amely létrejött egyrészről a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (9970
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., képviseli Huszár Gábor elnök), mint megbízó, a továbbiakban:
Megbízó
másrészről
a
………………………………………………….
(székhelye:………………………
…………………………...,
adószáma
…………………………………………,
cégjegyzékszáma:
……………………………………..….., képviseli: ………………………..…………….. ügyvezető), mint
megbízott, a továbbiakban: Megbízott
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között, az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya:
1.) A Megbízó pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva‖ c. pályázati kiírásra. A Megbízó megrendeli a
Megbízottól a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany
János 1-4. Évfolyama intézmény (9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1-2.) energiahatékonysági
felújítását célzó, KEOP-2011-4.9.0 pályázati kiíráshoz szükséges és ahhoz mindenben
illeszkedő tervezést és tanulmánykészítést, az alábbiak szerint:
1.1.) I. ütem:
a) Épületenergetikai felmérés.
b) Annak meghatározása, hogy milyen, a pályázati kiírásban foglalt elvárásoknak megfelelő
megújuló energiaforrás felhasználására van lehetőség az ingatlanon (a szóba jöhető
energiafelhasználási tevékenység meghatározása az intézmény adottságaihoz illeszkedően),
erre vonatkozó költségkalkuláció.
c) Költségkalkuláció készítése a külső nyílászáró-cserére és utólagos külső hőszigetelésre (10
cm) vonatkozóan.
1.2.) II. ütem: A Szerződő felek kikötik, hogy ezen pontban meghatározott megbízás kizárólag akkor
lép hatályba, ha a Megbízott úgy dönt, pályázatot nyújt be a KEOP-2011-4.9.0 felhívásra. Ennek
keretében:
a) Megvalósíthatósági tanulmány és Energetikai és Gazdasági Melléklet (excel) elkészítése a
pályázati felhívás vonatkozó előírásainak (megvalósíthatósági tanulmány sablon és energetikai
és gazdasági melléklet) megfelelően.
b) A kiválasztott megújuló erőforrás projektelemnek megfelelően építési engedélyes és/vagy
vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, az ajánlatkérő meghatalmazása alapján az
engedélykérelemnek / engedélykérelmeknek az engedélyező hatóság részére történő
benyújtása az engedélyezési eljárás során szükséges további intézkedések megtétele.
1.3.) III. ütem: A Szerződő felek kikötik, hogy ezen pontban meghatározott megbízás kizárólag akkor
lép hatályba, ha a Megbízott által benyújtott KEOP-2011-4.9.0 pályázat – a benyújtott pályázati
tartalomnak megfelelően – támogatásban részesült és arról hivatalos, írásbeli értesítést kapott a
Megbízó. Ennek keretében:
- A benyújtott pályázatban meghatározott fejlesztésekhez szükséges építési kiviteli és/vagy
vízjogi kiviteli tervek elkészítése. A kiviteli tervek kötelező műszaki tartalma az alábbiakra
terjed ki: a kiviteli terveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályi előírásoknak (191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete; 18/1996 (III. 18.) KHVM rendelet, 37/2007. (XII.
13. ) ÖTM rendelet), illetve a KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati kiírás feltételeinek.
2. Megbízási díj:
2.1.) A Megbízott a vállalt kötelezettségét saját költségén teljesíti, erre előleget nem igényel. A
Megbízási díj a megbízás ellátásával járó valamennyi költséget magában foglalja.
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2.1.1.) A Megbízott a jelen megállapodás 1.1.) pontjában meghatározott feladatok (I. ütem)
elvégzéséért bruttó ……………………………. Ft (nettó: …………………………..+ ÁFA Ft) összegű
megbízási díjra jogosult. A Megbízó a megbízási díjat az igazolt teljesítést követően kiállított számla
ellenében, 30 napon belül átutalja a Megbízott ……………………………… bankszámlájára.
2.2.2.) Amennyiben a Megbízó pályázatot nyújt be KEOP-2011-4.9.0 felhívásra, a Megbízott a jelen
megállapodás 1.2.) pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért bruttó …………………………….
Ft (nettó: …………………………..+ ÁFA Ft) összegű megbízási díjra jogosult. A Megbízó a megbízási
díjat az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül átutalja a Megbízott
……………………………… bankszámlájára.
2.1.3.) Amennyiben a Megbízó által benyújtott KEOP-2011-4.9.0 pályázat – a benyújtott pályázati
tartalomnak megfelelően - támogatásban részesül, a Megbízott a jelen megállapodás 1.3.) pontjában
meghatározott feladatok elvégzéséért bruttó ……………………….. (nettó …………….. + ÁFA)
összegű megbízási díjra jogosult. A Megbízó a megbízási díjat az igazolt teljesítést követően kiállított
számla ellenében, 30 napon belül átutalja a Megbízott ……………………………… bankszámlájára.
3.) A teljesítés
3.1.) A Megbízott a jelen megállapodás 1.1.) a–c.) pontjaiban vállalt megbízást (I. ütem) legkésőbb
2011. augusztus 01. időpontig teljesíti. A jelen megállapodás 1.2.) a-b.) pontjaiban meghatározott
megbízást (II. ütem) a Megbízott - amennyiben a Megbízó pályázatot nyújt be – legkésőbb a
vonatkozó pályázati felhívás szerinti benyújtási határidőt megelőző 5. napon teljesíti. A jelen
megállapodás 1.3.) pontjában meghatározott megbízás (III. ütem) teljesítési határidejét a Felek
később, a KEOP-2011-4.9.0 pályázat elbírálását követően, az arról kiállított támogatási megállapodás
tartalmára tekintettel határozzák meg, közösen, akképpen, hogy a teljesítési határidő a pályázati
tartalmak megvalósítását – különösen a támogatási szerződésben foglalt időpontokra tekintettel –
segítse elő. A teljesítés akkor történik meg, ha a Megbízott az egyes alpontokban vállalt
dokumentumokat elkészítette és a Megbízó részére átadta. A Megbízott a megbízással kapcsolatos
dokumentációkat papír alapon és elektronikusan is biztosítja a Megbízó számára.
3.2.) A Megbízó a megbízással kapcsolatban átadott dokumentációk felülvizsgálata során tett
észrevételeit – a teljesítést követő 8 napon belül – megküldi a Megbízottnak. A Megbízott az
elfogadott észrevételek alapján soron kívül az esetleges hiányokat 5 napon belül pótolja, a hibákat
kijavítja, a tervezési díjra vonatkozó jogkövetkezmény nélkül, díjmentesen.
3.3.) A Megbízó a teljesítést a Megbízott általi teljesítést követő 5 napon belül átadott vagy
megküldött teljesítésigazolással igazolja. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy a
Megbízó részéről: Fekete Tamás irodavezető, Műszaki Iroda.
4.) Szerződésszegés, késedelem
4.1.) A Megbízottat jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséért kellékszavatossági kötelezettség
terheli. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a megbízással kapcsolatos dokumentációk határidőben
átadásra kerülnek, továbbá megfelelnek a szerződésben foglalt valamennyi követelménynek,
hatósági előírásoknak, illetőleg a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek. Amennyiben
az átadott tervek nem felelnek meg a fenti kritériumoknak, hibás a teljesítés. A hibás teljesítés alapján
a Megbízó követelheti a hiba kijavítását, vagy ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől.
4.2.) Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a munkát
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a KEOP pályázat nem lesz benyújtható,
úgy a Megbízó a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállhat.
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4.3.) Amennyiben a Megbízott az 1.1.) és/vagy 1.2.) és/vagy 1.3.) pont vonatkozásában neki felróható
módón késedelembe esik, 10.000,- Ft összegű napi késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelő
részére. Ezen összegeket a Megbízó jogosult a Megbízott részére járó díjból a kifizetéskor
visszatartani.
5.) Általános rendelkezések
5.1.) A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a tervek elkészítéséhez a jelen szerződés
megkötésekor még nem ismert további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik
szükségessé, a Megbízó a Megbízott felhívásától számított legkésőbb 8 napon belül az adatokat a
Megbízott rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi.
5.2.) A Megbízott jogosult a megbízás teljesítéséhez alvállalkozót bevonni, de az alvállalkozó által
végzett munkáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
5.3.) Amennyiben a kivitelezés az 1.3.) pontban meghatározott tervek szolgáltatásától számított 3 év
után kezdődik meg, a Megbízott térítésmentesen elvégzi a tervek korszerűségi vizsgálatát.
5.4.) A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros együttműködést
mindketten e jogviszony alapjának tekintik. A Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás
kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik, és
csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
5.5.) A Megbízott szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező dokumentumokkal / tanulmányokkal /
tervekkel kapcsolatban harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a tervek felhasználását
akadályozza, vagy korlátozza.
5.6.) A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amelyet ebben a szerződésben külön nem
említettek, a Polgári Törvénykönyv és a szerződés aláírásakor hatályos egyéb jogszabályok előírásait
tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Szentgotthárd, 2011. július ……..

……………………………………………
Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás
Képv.: Huszár Gábor elnök
Megbízó

Jogi ellenjegyzés:

……………………………………
…………………..

…………………………………..
………………………………..
Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………………
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

……………………………………
Jakabné Palkó Edina
irodavezető
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: A Rendelőintézet „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” pályázata (NYDOP-5.2.1./C-11)
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszony azzal a mellékelten csatolt kérelemmel (1. számú
melléklet) fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata mind
szakmailag, mind anyagilag támogassa a Rendelőintézet Szentgotthárd „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” c. NYDOP-5.2.1/C-11 számú pályázaton való indulását. A kérelem leírja, hogy melyek a projekt
legfontosabb céljai, milyen problémák orvoslását segíti, ha a projekt megvalósul.
A pályázati kiírás célja, hogy javítsa a rehabilitációt igénylő betegek hozzáférését a különböző rehabilitációs
ellátásokhoz, és érzékelhetően javítsa a szolgáltatás színvonalát. A pályázat keretében lehetőség nyílik
egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastruktúrájának, műszerezettségének és
szakmai hátterének fejlesztésére, aminek eredményeképp a betegek egyszerűbben és gyorsabban jutnak hozzá a
rehabilitációs szolgáltatásokhoz, ezáltal hamarabb visszatérhetnek a munkába, és javulhat életminőségük.
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Fekvő- és járóbeteg szakellátás terén egyaránt lehet pályázni nappali kórház, valamint a
pszichiátriai/addiktológiai rehabilitációhoz kapcsolódó gondozók infrastruktúra-fejlesztésére, eszközbeszerzésre
és képzésre.
A Rendelőintézet Szentgotthárd a pszichiátriai, és az addiktológiai rehabilitáció szakellátásnak újonnan
(Hunyadi út) helyt adó épületrész felújítására, átalakítására kíván pályázni. A pszichiátriai, addiktológia
ellátás részére a Hunyadi úti épület tetőterének 110,3 m2 hasznos alapterületén a projekt keretében az alábbi
helyiségeket szeretnénk kialakítani: elkülönített betegváró, mosdóhelyiségek, orvosi rendelő, orvos
részére külön analízis szoba, csoportterápiára alkalmas helyiség. Jelenleg ezen szolgáltatások a Rákóczi u.
Rendelőben működnek!
Az ingatlan felújítás, átalakítás esetén a fejlesztéssel érintett épület/épületrész tekintetében a pályázat keretében
biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával
történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs)
akadálymentesítést. A pályázat keretében lehetőség van a rehabilitációs szakmai programokhoz szükséges és
indokolt, legalább a szakmai minimum tárgyi feltételekben meghatározott orvostechnikai gép, műszer és eszköz,
bútorzat, berendezés beszerzésére is.
Önmagában az infrastruktúra-fejlesztés akkor támogatható, ha a pályázó vállalja, hogy a projektmegvalósítás
végére eszközállománya és a személyi állománya megfelel a szakmai és a személyi minimumfeltételekben
előírtaknak. Ennek már jelenleg is megfelelnek (ennek hiányában nem rendelkeznének működési engedéllyel)!
A támogatás maximális mértéke: 90%. A pályázat keretében igényelhető támogatás összege konzorciumi
tagonként igényelhető minimális támogatási összeg: 20 millió Ft, fejlesztési helyenként igényelhető maximális
támogatási összeg: 250 millió Ft. A Rendelőintézet - az 1. sz. mellékletben bemutatott konzorcium keretében a minimális támogatási összegre, vagyis 20 millió Ft-ra pályázhat. Ezen támogatási összeghez szükséges
minimális önerő: 2.223,- e Ft.
A pályázat benyújtásához szükség van a Rendelőintézeti tetőtér beépítésével kapcsolatos engedélyezési
szintű építész tervekre, villamos, gépész szakági kiviteli tervek elkészítésére. Ezen tervek költsége
560.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 700.000.-Ft összegbe kerülnek. Ezzel párhuzamosan tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek költségei
elszámolhatók a projekt keretében.
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. szept. 30. A projekt fizikai megvalósítására a támogatói okirat
keltétől 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fenntartási kötelezettsége: a projekt befejezésétől számított 5 évig a pályázatban vállalt
szakmai tartalommal változatlanul fenntartja, és az üzemelteti!
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
 A pályázathoz részletes konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges benyújtani. A Szolgáltató
konzorciumi tag esetében a fenntartó előzetes támogató döntése, a konzorciumi szerződés (2. számú
melléklet) fenntartói ellenjegyzése szükséges!
 Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, akkor a Tulajdonosi
nyilatkozat (3. számú melléklet) arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához
és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához,
továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
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A fenntartó és az intézmény vezetője által aláírt szándéknyilatkozat, melyben a fenntartó és az
intézmény vezetője kötelezettséget vállal arra, hogy a rehabilitációs szakfeladat tervezett fejlesztéséhez a
projektmegvalósítás befejezésének időpontjára szükséges, személyi minimumfeltételekben rögzített
humánerőforrás biztosításáról (amely már most is rendelkezésre áll.)

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

Határozati javaslat:
1)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Rendelőintézet
Szentgotthárd - konzorciumi tagként - részt vegyen a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” c.,
Kódszám: NYDOP-5.2.1./C-11 pályázat benyújtásában.
Határidő:
azonnal
Felelős: Mesterházy Mária intézményvezető főorvos
Huszár Gábor polgármester

2)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd
(Szentgotthárd, Hunyadi út 16.) szám alatti épület tetőterének az 1. pontban megfogalmazott pályázaton
való indulásnak megfelelően az engedélyezési színtű építész tervek, villamos, gépész szakági kiviteli
tervek elkészítésére 560.000.-Ft + Áfa, azaz bruttó 700.000.- Ft összeget biztosít a 2011. évi
költségvetés tervezési keretének terhére.
Határidő:
azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

3)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2012. évi pályázati alap terhére –
biztosítja a Rendelőintézet Szentgotthárd (Szentgotthárd, Hunyadi út 16.) részére a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” c., Kódszám: NYDOP-5.2.1./C-11 pályázat benyújtásához szükséges önrészt
2.223.000,- Ft összeg határig.
Határidő:
azonnal
Felelős: Mesterházy Mária intézményvezető főorvos
Jakabné Palkó Edina pénzügyi irodavezető

4)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az 1. pontban megfogalmazott pályázat keretében a konzorciumi megállapodás ellenjegyzésére a 2. számú
melléklet szerint, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan Tulajdonosi nyilatkozatának aláírására a 3. számú
melléklet szerint.
Határidő:
azonnal
Felelős: Mesterházy Mária intézményvezető főorvos
Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2011. június 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
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Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

207/270

1. számú melléklet
Huszár Gábor

ikt.sz.: 237/9-35/2011

Szentgotthárd város polgármestere
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a 2011. júniusi testületi ülésen szíveskedjenek napirendre tűzni, és döntést hozni az alábbi
kérdésben:
A Rendelőintézet Szentgotthárd konzorciumi tagként szeretne pályázatot benyújtani a Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése c. NYDOP-5. 2. 1/C-11 projektre.
A konzorcium vezetője Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
Konzorciumi tagok:
Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg.
Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk
Sopron Erzsébet Oktató Kórház
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft. Szombathely
Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet
Városi Kórház Keszthely
Margit Kórház Csorna
Körmendi Egészségügyi Nonprofit Kft Batthyányi-Strattmann László Kórház Rendelőintézet
Rendelőintézet Szentgotthárd
A Pályázat benyújtásának végső határideje 2011. 09. 30.
A megpályázott összeg 20 m Ft. -az önrész 10 %, azaz 2 M Ft. Az önrész biztosításáról a pályázat beadásához
képviselőtestületi határozat szükséges.
Tekintettel arra, hogy a megpályázott cél elsősorban építészeti, kérem a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztályának és pályázatíró csoportjának aktív részvételének biztosítását a pályázat elkészítésében.
Természetesen a szakmai tartalom megírásáról személyesen gondoskodom.

A pályázat rövid összefoglalója


A pályázó intézmény bemutatása:

A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban alapított
egészségügyi intézmény, mely a város kötelező feladatai közül az iskolafogászati ellátást, a területi és
iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot, foglalkozás-egészségügyi ellátást, a kistérség központi
háziorvosi ügyeleti szolgálatát látja el. Ezen kívül önként vállalt feladatként Szentgotthárd város 8771 fős
lakossága és a kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy,
Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Rátót, Rönök, Gasztony, Nemesmedves) 6024 fős
lakossága, összesen 14795 fő járóbeteg szakellátásáért felelős.
A rendelőintézet két telephelyen Hunyadi u.18. sz. és Rákóczi út 5-7. sz. működik.
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A Rákóczi úti telephelyen a város 4 felnőtt háziorvosi és 2 gyermek háziorvosi praxisa, a védőnői szolgálat, a
központi háziorvosi ügyelet, a pszichiátria-addiktológia gondozó a pszichiátria szakrendelés és a neurológia
szakrendelés működik.
A Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyen belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orrgégészet, rheumatológia-fiziotherápia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, tüdőgyógyászat,
tüdőgondozó, onkológia gondozó, foglalkozás-egészségügyi alap-és szakellátás, klinikai laboratórium, ultrahang
diagnosztika kapott helyet. Az intézmény heti szakorvosi össz. óraszáma: 206 óra
Heti gondozói össz óraszáma: 41 óra
1999-ben a fenntartó önkormányzat az 50-es években épült korábban szülőotthonként működő Hunyadi út 18.
sz.alatti épületét önerőből 180 M Ft beruházással kibővítette, felújította, tetőtér beépítéssel, teljes
akadálymentesítéssel, belső info-kommunikációval,
váróhelyiségekben belső TV lánc kialakításával
A rendelkezésre álló összeg azonban nem volt elegendő a tetőtéri 110. 31 m2-nyi hasznos alapterületű rész
befejezésére, csupán a gépészeti csatlakozási pontok kialakításáig készült el. Így az eredeti terv, hogy a
szakellátásokat egy épületbe integráljuk, nem tudott megvalósulni A pszichiátria- addiktológia gondozás, a
pszichiátriai szakellátás heti 27 órában, a neurológia rendelés heti 5 órában továbbra is a Rákóczi úti telephelyen
maradt. A rendelő jelenleg munkaszüneti napokon, munkaidő után háziorvos központi ügyeleti rendelőként is
funkcionál, ami közel sem ideális megoldás.
A pszichiátria-addiktológia gondozást heti 12 ill. heti 10, pszichiátriai szakellátást heti 5 órában 1 fő pszichiáter
szakorvos 22 éves gyakorlattal és két fő pszichiátriai gondozónő látja el.
A pszichiátriai gondozó éves betegforgalma 2010-ben: 865 fő
Az addiktológia gondozó éves betegforgalma 2010-ben: 49 fő
A pszichiátria szakrendelés éves betegforgalma 2010-ben: 667 fő
Az addiktológiai ellátott betegek alacsony számának elemzése során megállapítottuk, hogy a város és kistérség
betegei inkább a megyei intézményt keresik fel. Kisváros lévén szégyenérzetből, stigmától való félelem miatt. A
jelenlegi rendelő a háziorvosi rendelőkkel közös közlekedő-váróból nyílik. A pszichiáter részére biztosított a
rendelőből elkülönített kb. 12 m2-nyi elkülönített helyiség a pacienssel történő négyszemközti találkozás,
beszélgetés céljára. A rendelő műszerezettsége, felszereltsége a minimumfeltételeknek megfelel, számítógépes
kapcsolat a Hunyadi úti telephelyen lévő szerver géppel biztosított.
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 A megpályázott cél:
A pszichiátria addiktológia ellátás részére a Hunyadi úti épület 110, 30 m2-nyi hasznos alapterületén
elkülönített betegváró, mosdóhelyiségek, orvosi rendelő, orvos részére külön analízis szoba, csoportterápiára
alkalmas helyiség kialakítása.
Az építészeti munkák tervezési, kivitelezési költségei, a rendelő, és helyiségek bútorzata
1 db PC és perifériáinak költsége 10 % önrésszel együtt 22 M Ft melyből 20 MFt-t kubatúrára, 2 MFT-t
bútorzat, informatikai eszközök beszerzésére tervezünk.
 Rövid szakmai indoklás – dr. Sziklai Beáta pszichiáter szakorvostól:
A pszichiátriai rehabilitációs pályázat keretében javasolt a szakrendelő-gondozó-közösségi ellátórendszer
működtetése, az ellátottak és a személyzet elégedettségét növelő környezetben. A környezet sugallja az ember
elsődlegességét, tükrözze, hogy fontosnak tartjuk az egyedi értékeit és fontosságát. Ellátásunk személyre
szabott, bizalomra épít. Az eddig masszaként működő pszichoszociális tér nem tette lehetővé a keretek
megtartását, a bizalom kiépítése nehézségekbe ütközött. Hiszen az összes pszichoterápiás tevékenység alapja a
megfelelő keretek tartása, ennek alapja a tér megfelelő strukturálása. Fontos a személyes és az intézményi tér
szétválasztása. A pszichotikus pácienst, önmagában egy jól strukturált tér keretek közt tud tartani. Az orvos és
személyzet elkülönített tere mellett fontos egy közösségi helyiség, ahol lehetőség lenne csoportos aktivitásokra,
konkrétan pszichoeducatiós tréningre, asszertív tréning schizophren betegek részére. Addikt betegek részére
tematikus egészségnevelő programra. Család bevonására, esetmegbeszélésre. A közösségi ellátás szereplőivel
intenzív kapcsolattartás lenne lehetséges. Ugyanezen közös helyiségben televízió, egészségnevelő programok a
várakozás idejének kitöltésére. A házi orvosok bevonása kulcskérdés, házi orvosi konzultációs szolgálat
keretében, struktúráltan. Betegekkel internetes kapcsolattartás kiépítése. Ezeknek a helyiségeknek a
berendezése, a közös tevékenységek költsége pl. kirándulások, más ellátóhelyekkel való személyes
kapcsolattartásnak a költsége
Kérem a T. Képviselőtestület támogatását!
Szentgotthárd 2011. 06. 14.
Köszönettel, és tisztelettel:

Dr. Mesterházy Mária
Int. vez. főorvos
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2. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására
1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.)
pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Nyugat
Dunántúli17 Operatív Program keretében Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése c. NYDOP-5. 2. 1/C-11 18
pályázati felhívásra …………………………19 közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat
támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A pályázat címe: .................................................................................. (a továbbiakban Pályázat).
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek,
akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt
cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei
között részt vállalnak:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
Postacím:
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 20
Sopron Erzsébet Oktató Kórház
Postacím:
17
18
19
20

Operatív program neve
Pályázati kiírás megnevezése
Annak a közreműködő szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani
A tagok számának megfelelően bővíthető
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Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft. Szombathely
Postacím:
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet
Postacím:
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Városi Kórház Keszthely
Postacím:
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Margit Kórház Csorna
Postacím:
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Körmendi Egészségügyi Nonprofit Kft Batthyányi-Strattmann László Kórház Rendelőintézet
Postacím:
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
Rendelőintézet Szentgotthárd
Postacím: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 16.
Székhely:9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 16.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Mesterházy Mária
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Győr (a továbbiakban Vezető) választják.
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.
évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a
Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő
szervezettel szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása
esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

212/270

5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása
esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv
döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt
megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:
……………………………………………………..21
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

3. sz. melléklet
TULAJDONOSI NYILATKOZAT*
21

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal,
illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.
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Alulírott Huszár Gábor, Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere, mint a Rendelőintézet
Szentgotthárd intézmény (helyrajzi szám: …………, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 16. alatti) épületének
tulajdonosa hozzájárulok a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázata NYDOP-5.2.1./C11 számú pályázati kiírás keretében történő …………………………………….című pályázat benyújtásához, annak
végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához.

Kelt,

<képviselő neve>
<szervezet neve>
(Tulajdonos)
*Kitöltése akkor kötelező, és a pályázattal benyújtandó, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan
nem a Pályázó tulajdonában van.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére.
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Tárgy: Ipari Park I- és II. ütemű vállalkozási területek belterületbe vonás kezdeményezése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő–testület telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) számú rendelete értelmében az adókötelezettség a
belterületi vállalkozói területeket érinti.
A vállalkozói területek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (
építési törvény) 2.§. 2. pontja értelmében beépítésre szánt területként kijelölt földrészleten lehetségesek.
A beépítésre szánt területek kül- és belterületen egyaránt lehetségesek, a beépíthetőséget a szerkezeti terv és a
szabályozási terv állapítja meg.
Az ipari park I. és II. ütemű területek mint beépítésre szánt területek belterületbe vonását eddig semmi sem
indokolta. A belterület az építési törvény szerint: a település közigazgatási területének –jellemzően a település
történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó – kijelölt
része.
A belterületbe vonás kezdeményezését többek között az indokolja, hogy az adóügyi jogszabályok szerint az adó
kivetése belterületi földrészletre- telekre- vonatkozhat, függetlenül attól, hogy az vállalkozói, beépítésre szánt
területként került a szerkezeti tervben megállapításra.
A termőföld védelméről szóló 1997. évi CXXIX. törvény (földtörvény) 15. §. (1) bekezdése értelmében
külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.
A kérelem megalapozottságát a területfelhasználási célt tartalmazó –képviselő-testületi döntéssel, valamint a
településszerkezeti terv kivonatával kell igazolni.
Az ipari park I. és II. ütemű területek egy- egy önálló belterületi egységet alkotnak, a meglévő belterülethez
szervesen nem csatlakozó belterületi ipari területként kerülhetnek megállapításra.
A belterületbe vonás folyamata:
 A települési önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz a belterületbe vonás szándékáról,
megállapítva a belterületbe vonandó területek területfelhasználási célját.
 Változási vázrajz elkészíttetése az arra alkalmas földmérővel.
 Földhivatali vizsgálat elvégeztetése.
 Az elkészült, és a körzeti földhivatal által záradékolt vázrajzok képviselő-testületi jóváhagyása,
 Belterületbe vonás kérelme a körzeti földhivatalnál.
Várható költségek: földhivatali alapadat szolgáltatás , földhivatali vizsgálat, bejegyzési díj, földmérői
vállalkozási díj együttesen 1,500,000. Ft körül várható.

Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd igazgatási területén lévő Ipari
Park I-és II. ütemű területén lévő, ipari, gazdasági, kereskedelmi szolgáltatói területfelhasználás céljára ( a
szabályozási terven megállapított övezeti besorolás szerint) területek belterületbe vonását kezdeményezi.
Belterületbe kell vonni a vállalkozói területeken túl, a tömbterületen belüli közút és közárok területeket.
Nem kerül belterületbe az I. ütemű területen a záportározó, a véderdő, a gazdasági erdőként megjelölt terület,
a II. ütemű területrészen a közműsávként kijelölt terület.
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Belterületbe vonandó területeket az 1. számú melléklet szerint.
2. A Képviselő-testület a Szentgotthárd igazgatási területén lévő Ipari Park I-és II. ütemű területén lévő, ipari,
gazdasági, kereskedelmi szolgáltatói területfelhasználás céljára ( a szabályozási terven megállapított övezeti
besorolás szerint) területek belterületbe vonását NEM kezdeményezi.
Határidő: az 1-es pont elfogadása esetén földmérői árajánlat bekérése 15 napon belül.
Az elfogadott árajánlat ismeretében a munkálatok megrendelése soron kívül.
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
Szentgotthárd, 2011. június 21.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:

1. számú melléklet:
I.

ütemű területrészen: 222/3, 0222/4, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0222/10,
0225, 0227, 0228/2, 0229/4, 0229/15, 0229/16, 0229/17, 0277/1, 0277/2, 0278,
0281/3, 0281/4, 0281/6, 0281/8, 0281/9, 0283 hrsz-ú ingatlanok.

II.

ütemű területrészen: 0250/7, 0250/8, 0250/9, 0261/13, 0261/14, 0261/15,
0261/16, 0261/18, 0261/19, 0256/5, 0268/3, 0268/4, 0268/5, 0268/7, 0268/8,
0269/9, 0269/24, 0269/26, 0269/28, 0269/30, 0269/34, 0269/35, 0269/36,
0269/38- 0269/39, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0269/45, 0274, 0299/44, 0332/1,
0336/
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, , Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti lakás értékesítése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 117/2011. számú határozat alapján negyedszer is elrendelte a Szentgotthárd, Széll Kálmán
tér 18. III/22. szám alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakás eladásra vagy piaci
alapon bérbeadásra történő meghirdetését a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája,
Városi TV, helyi honlap).
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A pályázat feltételei az alábbiak voltak:
1./ Az eladási ár 7.000.000.- Ft. amely ÁFA mentes
Pályázatok beérkezési határideje: 2011. június 15.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. júniusi testületi ülés.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5 %-a a bánatpénz A vételi szándék bizonyítására megjelölt
bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank Rt-nél vezetett
11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A
bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba
beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat
nélkül visszafizetésre kerül.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül megkötésre. Az
adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését követő 15 napon belül. Az adás-vételi
szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli. A vételárat az adásvételi
szerződés megkötésétől számított 21 banki napon belül egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a vevő a
vételárat pénzintézeti hitel igénybevételével kívánja kifizetni és erről az ajánlatában nyilatkozik, úgy a fizetési
határidő a szerződéskötést követően 60 nap.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön. Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely
minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a
kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A
nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld.
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron következő legjobb
ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat.
A bérbeadásra vonatkozó feltételek:
A bérleti díj: 39.360.- Ft/hó.
Amennyiben a bérbevételre ajánlatot tevők 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül nevelők, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 4,2-szeresét, vagyis 119.700.-Ft-ot, akkor a bérleti díj: 23.616.-Ft/hó Ezen adatok
igazolásához szükséges dokumentumokat a pályázathoz mellékelni kell!
A bérlet időtartama határozott, a szerződés megkötésétől számított 5 év.
A pályázónak vállalnia kell a 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució) megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg. A lakásra vonatkozó összes rezsiköltség a bérlőt terheli. A lakást fel kell
újítani, a felújítás költségei a bérleti díjból levonhatók. A beszámításra kerülő költségekről a beruházás
megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattal, mint
az ingatlan kezelőjével!
Pályázatok beérkezési határideje: 2011. június 15.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. júniusi testületi ülés
A hirdetményben magadott határidőig, 2011. június 15-ig az eladásra nem, bérbevétel céljából érkezett egy db.
ajánlat (1. sz. melléklet), melyben a pályázó a lakás felújítását önerőből vállalja!
Mivel a kiutalás a Bizottság hatáskörébe tartozik, ezért a lakás kiutalásáról a Testületnek nem kell dönteni, csak
annak kimondása a feladata, hogy ajánlat hiányában a lakást nem értékesíti vagy annak kimondása, hogy
továbbra is meghirdeti értékesítésre..
Az idei költségvetésben lakásértékesítésre eddig 10,44 millió forint van tervezve. A másik két idén értékesített
lakásból (Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt.3. és Kossuth L. u. 15. I/4.) származó bevétel összesen: 8.341.000Ft.
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Ami a tervezett összegből hiányzik, az 2.099.000 forint.
Ha a T. Testület továbbra is szorgalmazza az értékesítést, akkor megtehető, hogy
1. A lakást továbbra is meghirdeti értékesítésre változatlan feltételekkel.
2. A lakást alacsonyabb eladási áron hirdeti meg. Emlékeztetjük a T. Testületet arra, hogy a Széll K. tér 18.
III/22. sz. alatti lakás forgalmi értéke és az értékbecslés költségének összege összesen: 6.549.000.- Ft,
melynek ismeretében a Testület az eladási árat a korábbi döntése alapján 7.000.000.-Ft-ban állapította
meg – vagyis az értékbecslés szerinti értéknél ~ 500.000.- Ft-tal drágábban.
Ha a lakás nem kerül értékesítésre és azt az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága az
ajánlatot adó részére bérlő részére kiutalja.
A bizottság a kiutalásról maga dönt, hiszen ezt a hatáskört a Testület bizottságára ruházta át.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz.
alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást vételi ajánlat hiányában nem
értékesíti és egyben felkéri az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságát, hogy a lakás
kiutalásáról intézkedjen.
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Határidő: közlésre azonnal,
Szentgotthárd, 2011. június 20.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:

E LŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Lakás vásárlási kérelem Török Lászlóné
Tisztelt Képviselő-testület!
Török Lászlóné Szentgotthárd, József A. u. 19. I/6. szám alatti lakos azzal a kérelemmel (1. sz. melléklet)
fordult a T. Képviselő-testülethez, hogy az általa bérelt Önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséhez
hozzájárulni szíveskedjenek. Az 1337/A/6 hrsz-ú lakás 59 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos.
Török Lászlóné a vételárat készpénzben és egy részletben kívánja megfizetni, az általa ajánlott vételár
4.000.000.-Ft, melyet a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások elidegenítésének
szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) ÖKT rendelet (továbbiakban: ÖKT rendelet) biztosított kedvezmények
figyelembe vételével jelölt meg.
Mivel a fenti lakás állami tulajdonból került önkormányzati tulajdonba, ezért ezen lakás bérlőjét, és
hozzájárulásával a vele azonos jogállású személyeket elővásárlási jog illeti meg „a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi
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LXXVIII. törvény (továbbiakban LTV) 49.§ (1) bekezdése alapján.
„ 49. § (1) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az
állami lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg
a) a bérlőt;
b) a bérlőtársakat egyenlő arányban;
c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában;
d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott
gyermekét.”
Önkormányzati rendeletünk 4.§ (1) és (5) bekezdése szerint az LTV alapján elővásárlásra jogosultat megillető
fizetési feltételek:
4.§ (1) Ha a lakást az LTV alapján elővásárlási jogra jogosult vásárolja meg és vállalja a vételár egy
összegben történő megfizetését, abban az esetben a vételár 5%-nak megfelelő összegű
árengedmény illeti meg.

(5) Az elővásárlási jog gyakorlóját a vételár egyösszegben való megfizetése esetén a vételár 50%-a
után 10 % árengedmény illeti meg a vételárból.

Tehát a Testület által elfogadott forgalmi értékből a bérlőt, Török Lászlónét a fent leírtak alapján kedvezmények
illetik meg, ami alapján kialakul a tényleges vételár. Ahhoz, hogy a megjelölt 4.000.000.-Ft tényleges –
fizetendő- vételárat megkapjuk, a forgalmi értéknek a kedvezményeket visszaszámolva: 4.432.133.-Ft-nak
kellene lennie ez pedig 75.120.-Ft-os négyzetméterenkénti árat jelent. Ez a vételár alacsony egy ilyen lakáshoz
mérten.
(Megjegyeznénk, hogy 2011. januárjában került értékesítésre ugyanezen háztömbben egy 44 m2 alapterületű
nagyon lelakott Önkormányzati bérlakás 90.909.-Ft/m2 vételáron.)
Vagyonrendeletünk és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások elidegenítésének
szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) ÖKT rendelet (továbbiakban: ÖKT rendelet) értelmében a Képviselőtestület az elidegenítésre kerülő lakások vételárának meghatározásához független ingatlanforgalmi értékbecslést
kell készíteni.
Az eladás feltételeit és az ingatlan eladási árát értékbecslés alapján a T. Testület a következő ülésen határozza
meg.
Az idei költségvetésben lakásértékesítésre 10,44 millió forint van tervezve. Az idén eddig értékesített 2 db.
lakásból (Szentgotthárd, József A. u. 19. fszt.3. és Kossuth L. u. 15. I/4.) származó bevétel összesen: 8.341.000Ft.
Ami a tervezett összegből hiányzik, az 2.099.000 forint.
Tavaly júliustól folyamatosan értékesíteni próbáljuk a Széll K. tér 18. III/22. sz. alatti lakást, mely most is
eladásra és bérbeadásra is meghirdetésre került. A megadott határidőig vételi ajánlat nem, bérletre pedig 1 db.
ajánlat érkezett.
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Ezen ingatlan értékesítését elsősorban azért sem javasoljuk, mivel a Testület által elfogadott vételárból a bérlőt
ill. az LTV alapján elővásárlásra jogosultat az LTV, ill. ÖKT rendelet értelmében további kedvezmények illetik
meg, amely akár 10%-os vételár csökkentést is elérhetnek.
Meghirdetésre csak magasabb forgalmi értéket megállapítása esetén javasolhatjuk – olyan értéken, amelyből a
kedvezmények levonása alapján is egy korrekt vételár alakul ki. Igaz, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a
kérelmező fél megveszi az ingatlant.
Határozati Javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a a Szentgotthárd, József A. u.
19. I/6. szám alatti 1337/A/6 hrsz-ú lakás 59 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakás - jelenlegi bérlő - Török
Lászlóné Szentgotthárd, József A. u. 19. I/6. szám alatti lakos részére történő értékesítéséhez.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szentgotthárd, József A. u. 19.
I/6. szám alatti 1337/A/6 hrsz-ú lakás 59 m2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakás - jelenlegi bérlő, Török
Lászlóné Szentgotthárd, József A. u. 19. I/6. szám alatti lakos részére történő értékesítéséhez a Szentgotthárd
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló 16/2000. (III.30.) ÖKT
rendeletben meghatározottak szerint.
A értékesítés feltételeit és az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza
meg.
Határidő: közlésre azonnal,
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2011. június 14.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti lakás hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2011. számú határozata alapján ismételten
elrendelte a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű
komfortos lakás üzlethelyiség céljára történő bérbeadását a helyben szokásos módon Városi TV, Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap.
Pályázati feltételek az alábbiak voltak:
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó 1.500.-Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. június 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. júniusi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés
nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata
eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak költségeit. Az átalakítást
legkésőbb 2011. október 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő költségekről a beruházás
megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki irodával a
pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
A lakás üzlethelyiséggé alakításának műszaki és építésügyi feltételeiről, a lakás hasznosításáról szóló 2011.
márciusi előterjesztésünkben részletesen tájékoztattuk a T. Testületet!
A hirdetményben megadott határidőig pályázat nem érkezett.
Az ismételt meghirdetést követően egy Körmendi cég képviselője érdeklődött az üzlethelyiség felől, aki meg is
tekintette az átalakítandó lakást, de további lépések nem történtek az ügyben.
Mindez azt mutatja, hogy megfelelő anyagi kondíciókkal rendelkező vállalkozó kedvű befektetőkkel a jelek
szerint nem vagyunk körülvéve
A helyszíni bejáráson a lakás átalakításának költségei mellett ismételten nagy hangsúlyt jelentett a bérleti díj,
mely magasnak véltek az elhelyezkedéshez képest. (1500.-Ft/m2/hó x 83 m2 = 124.500.-Ft/m2/hó + ÁFA =
155.625.-Ft/hó)
A Széll K. tér ugyanazon oldalán az Önkormányzati tulajdonú üzletek bérleti díja kb. nettó 1050.-Ft/m2/hó
körül alakul. A távolabb és forgalmasabb részen, a Széll K .tér 21, sz .alatti „Premier üzletház” bérleti díja nettó
1257.-Ft/m2/hó, továbbá a nemrég horgászboltként működő üzlet bérleti díja nettó 1666.-Ft/m2/hó-ban lett
megállapítva.
Úgy tűnik, hogy a mai piaci körülmények között egy bérbeadás - ráadásul ilyen konstrukcióban - nehezen tud
megvalósulni. Az ingatlant április elejétől hirdetjük, kezdetben 1666.-Ft/mm2/hó+Áfa áron, majd május
elejétől 1500.-Ft/m2/hó+Áfa-ért.
.
A sikeres pályázat szempontjából a bérleti díj mértéke fontos szempont lehet, melynek csökkentése is
mérlegelendő.
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Amennyiben még továbbra is szeretné a T. Testület üzletként hasznosítani, úgy ösztönző erőként a bérleti díjat
lehetne csökkenteni a szomszédos üzlethelyiségek (papírbolt, könyvesbolt) szintjére. (1050.-Ft/m2/hó+ÁFA)
Miután a másodszorra történő meghirdetés is eredménytelenül telt el, ezért eldöntendő, hogy továbbra is
üzlethelyiségként szeretnénk hasznosítani ezen Széll K. téri földszinti lakást, vagy esetleg önkormányzati
bérlakásként legyen kiutalva
Ha lakásként kerülne kiutalásra, akkor is szükséges a korábbi előterjesztésben is jelzett utca felől lévő szoba
feletti födém megerősítése, acélgerendás aláhúzása. (cca. 300.000.-Ft). Lakásként való hasznosítás esetén tehát
ezt az összeget be kell fektetnünk, majd ezt követően egy meglehetősen alacsony, pár ezer forintos havi bérleti
díjat tudunk a lakásért kapni. Ebből a szempontból jobbnak tűnik, ha továbbra is ebben a konstrukcióban
hirdetünk amiben eddig, legfeljebb a bérleti díjat állapítjuk meg alacsonyabban.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a kizárólagos tulajdonában lévő
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos
lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos módon / Városi TV, Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblája, helyi honlap) ismételten meghirdeti.
A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó ………………Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel.
A pályázat beérkezésének határideje 2011. augusztus15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. augusztusi testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés
nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata
eléri a meghirdetett kiinduló minimum bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük
benyújtani.
A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak költségeit. Az
átalakítást legkésőbb 2011. március 31-ig el kell végezni.
Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. A beszámításra kerülő költségekről a beruházás
megkezdése előtt külön megállapodás megkötése szükséges.
Eredménytelen pályázat esetén a Képviselő-testület új pályázatot írhat ki.
Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki irodával a
pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek!
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám
alatti 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos lakás üzletté alakítását nem támogatja, azt
továbbra is bérlakásként kell hasznosítani.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Műszaki Iroda, Fekete Tamás és Tófeji Zsolt
Szentgotthárd, 2011. június 16.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
BESZÁMOLÓ
A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
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Tárgy: Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv végrehajtásáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.évi munkaterve szerint a júniusi ülés fő
napirendi pontja: „Beszámoló a települési esélyegyenlőségi programban meghatározott ütemterv
végrehajtásáról. Szentgotthárd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja.”
A Képviselő-testület 2011. évi munkatervébe azért szerepeltettük javaslatként ezt a napirendi pontot, mert már
figyelemmel az alábbiakban bemutatandó jogi szabályozásra, 2010.október 14-én kérelmet nyújtottunk be
esélyegyenlőségi szakértő kijelölése iránt, kinek közreműködésével kellett volna vagy a meglévő
esélyegyenlőségi programunk felülvizsgálatát, vagy újat készíttetni; s mivel minderre végső határidőként a
jogszabály 2011. június 30-át jelölte meg, joggal feltételeztük, hogy e végső időpontig a szükséges folyamat
végigvihető.
Azonban a következőkben bemutatottak szerint, a régi rendszer szerinti felülvizsgálati kötelezettséget
hatályon kívül helyezték, szakértőt nem jelöltek ki számunkra, így sem az új szabályok szerinti
felülvizsgálat, sem az új program elkészítése nem valósulhatott meg, továbbá várható a vonatkozó jogi
szabályozás módosítása.
Erre tekintettel ezen esélyegyenlőségi napirend kapcsán a jogi szabályozás alakulására, a jelenleg
hatályos rendelkezések bemutatására szorítkozik az előterjesztés.
I.
Jogszabályi háttér
2011. április 30-ig hatályos szabályozás szerint:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. tv. (Ebktv.) 63. §. (5)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben
elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok
esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre,
foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok
megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyévet
követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el.
Az elmúlt időszakban ezen rendelkezésre tekintettel tárgyalta a Képviselő-testület évente a teljesítésről szóló
beszámolót.
2011. május 1-től hatályos szabályozás szerint:
A 2009.évi CIX.tv. 51.§. (10) bekezdésével 2010. május 1-jén hatályát vesztette az Ebktv. 63. §-ának (5)
bekezdése, tehát megszűnt az önkormányzatoknak az ütemterveik évenkénti teljesítésről szóló éves jelentés
elfogadási kötelezettsége.

II.
Az önkormányzatok kötelezettsége
Az Ebktv. szerint a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás - a külön jogszabályban
meghatározott szempontok figyelembevételével - öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A

225/270

programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról.
A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a meghatározott helyzet esetleges
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni.
A helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, illetve áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába a külön
jogszabály szerinti esélyegyenlőségi szakértőt
kell bevonni. Az elfogadott helyi esélyegyenlőségi
programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához csatolni kell az előkészítésben részt vevő
esélyegyenlőségi szakértő véleményét.
A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai
uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az európai
uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó
helyi önkormányzatok mindegyike a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
A Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009.évi
CIX.tv.-t módosító 2010.évi LXVII.tv. értelmében a többcélú kistérségi társulásoknak és a helyi
önkormányzatoknak csak 2011. december 31-ét követően meghirdetett pályázatok esetében szükséges
esélyegyenlőségi programmal rendelkezniük.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
értelmében ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás az Ebktv. 2010. április 30-áig hatályos
63. § (5) bekezdése szerinti önkormányzati esélyegyenlőségi programot fogadott el, ezt a programot a
Kormányrendelet felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 2011. június 30-ig kell felülvizsgálni és
módosítani,vagy új esélyegyenlőségi programot kiadni.
Tehát a bevezetésben írtak szerint e rendelkezésekre tekintettel javasoltuk a júniusi ülés fő napirendi pontjának a
felülvizsgálatot vagy az új esélyegyenlőségi program elfogadását.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal arról tájékoztatott bennünket, hogy az esélyegyenlőségi szakértő
kijelölése iránti kérelmünket nem áll módjukban teljesíteni, nem tudnak szakértőt kijelölni. Továbbá
tájékoztattak arról, hogy a Kormány 2011. I félévi munkaterve alapján folyamatban van az esélyegyenlőségi
feladatokról szóló kormányrendeletek módosítása.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a települési esélyegyenlőségi
programra vonatkozó szabályozást, a jelenlegi helyzetet. Felkéri a polgármestert, hogy a szabályozás
változása függvényében tájékoztassa a Képviselő-testületet a települési esélyegyenlőségi program
elkészítésével kapcsolatos teendőkről.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2011. június 8.
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Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Huszár Gábor
polgármester

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: A szakképzés jövője - különös tekintettel az Ipari Park fejlesztéseire

Tisztelt Képviselő-testület!
A hazai szakképzési rendszer szerkezetét, felépítését és legfontosabb jellemzőit a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény), a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a
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felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény határozza meg.
A szakképzés intézményei hazánkban a szakközépiskola, szakiskola (együtt: szakképző iskola) felsőoktatási
intézmény, állami felnőttképzési intézmény, központi képzőhely és a felnőttképzési törvényben meghatározott
iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény. A szakképző iskoláknak két típusa van: a
szakközépiskolák és a szakiskolák. Ezek az iskolák a tanulókat az általános iskola 8 évfolyamának elvégzése
után fogadják. A szakiskoláknak 9-10. és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési
évfolyama van. A 9-10. évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, valamint szakmai
alapozó oktatás, pályaorientáció folyik. A szakképzési évfolyamokon a 11. évfolyamtól az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképzettségek körében folyhat a képzés. Ebben a struktúrában a közismereti és a
szakmai képzés szétválik, mely a képzési idő megnövekedésével jár. Ugyanakkor a tényleges szakmai képzés
időtartama 2 év.
A szakközépiskolákban folyó szakképzés keretében a tanulók 9-12. évfolyamokon érettségire felkészítő,
általános műveltséget megalapozó képzésben részesülnek, majd a 13-14. szakképző évfolyamokon vehetnek
részt.
A felsőfokú szakképzés érettségire épül és célja a felsőfokú szakképzettség megszerzése. Az ilyen típusú,
általában kétéves képzések felsőfokú intézményekben és egyes szakközépiskolákban folynak.
A szakképzés fejlesztését fontosnak tartják a kamarák is, melyek feladata, hogy az ágazati szervezetek
bevonásával hozzájáruljanak az egyes szakképesítések sajátosságainak feltárásához, segítsék a képzőket és a
fenntartókat a képzési irányok és beiskolázási arányok kialakításában. Továbbá a szervezetek szervezzenek
szakképzési szakmai fórumokat, hogy elősegítsék az egyes régiókban a szakképzés szereplőinek párbeszédét,
valamint készítsenek szakértői interjúkat. Mindezek mellett a korábban általuk tanulmányozott szakmák
tekintetében javaslatokat állítsanak össze - a kistérségek, az adott település sajátosságainak figyelembevételével
- a képzési és beiskolázási szerkezet alakítására. A kamarák a korábbi 25 helyett 125 szakma tekintetében
átvették a felügyeletet. Az ok, hogy át kívánnak térni az úgynevezett duális képzésre. Ehhez radikálisan növelni
kell a gyakorlati ismeretek óraszámát, az elméleti - és főleg a társadalmi - ismeretek oktatásának rovására.
Versenyképes gazdaság versenyképes szakképzettek nélkül nem létezik. Ezért a kamarák célja, hogy a
szakképzés olyan, döntően vállalatoknál megvalósított képzés legyen, amelyet az iskolai képzés kiegészít. A
folyamatokat a gyakorlati képzésnek kell meghatároznia. Mindez eszköz lehet arra, hogy a foglalkoztatottság
Magyarországon a jelenlegi 55 százalékról 70 százalék közeli szintre kerüljön, és térségünkben Szentgotthárd
környékén is csökkenjen a munkanélküliség.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának megfogalmazott elképzelései:
A 2011-2014-re szóló Társadalmi és gazdasági programban a következő megfogalmazás utalt a szakképzésre :
„A Kormány célként határozta meg, hogy a szakmai képzés szerkezete, a kibocsátott tanulók száma és
felkészültsége minél jobban és rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a munkaerőpiac igényeihez, az
iskola piacképes tudást adjon a tanulók számára.
A rendszer eredményeképpen a szakképzett és tényleges – többi ország által is elfogadott – tudással rendelkező
munkaerő szabad áramlása jön létre, amely által növekedhet a vállalkozások versenyképessége is makroregionális szinten.
Azonos tudással rendelkező szakmunkások kerülnének ki az iskolákból, aminek eredményeképpen a határokon
átívelő cégvándorlás könnyebbé válna, hiszen mindenki tisztában lenne azzal, hogy adott országban milyen
tudással és képességekkel rendelkezik a munkaerő. Ezáltal növekedne a befektetői tőke beáramlása, és a makroregionális térség tudás- és képességbázisára alapozva élvezhetne előnyt az olcsó távol-keleti gyártókkal
szemben.”
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Azokon a helyeken, ahol Ipari parkok működnek, ott az ipari park és a szakképzés együttműködése
elengedhetetlen. A városvezetésnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ipari park fejődését
elősegítse, hisz ez a város létérdeke. Az ipari park fejlődését és jövőképét (rövid és középtávú) ismerve a
szakképzést kell támogatnia, hogy követni tudja a termelés igényeit.
Szentgotthárdon az előző mondatokban fogalmazottak a közelmúlt eseményei és napjainkban is folyamatos
feladatot ró mint az OPEL Szentgotthárd Kft. mint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményére és
nem utolsó sorban a fenntartó Önkormányzatra is.
A III. Béla Szakképző igazgatójának beszámolója
Az intézmény igazgatója Bedics Sándor az alábbiak szerint látja a szakképzés jövőjét:
„Iskolánk szakképzési stratégiáját, a különböző szakmák struktúráját úgy alakította ki, hogy az elsősorban
Szentgotthárd és kistérsége, másodsorban az iskola tágabb környezete (Körmend és Őriszentpéter kistérségek)
társadalmi-gazdasági környezetének igényeit szolgálja.
Ehhez igazította nevelési-oktatási feltételrendszerét, a megvalósult, s a jövőben megvalósuló fejlesztéseit.
A szentgotthárdi szakképzés jövője az Ipari Parkban várható fejlesztések igényeit figyelembe véve /OPEL/
elsősorban a Gépészet-, és az Elektronika-elektrotechnika szakmacsoporthoz tartozó különböző szintű
szakképesítések oktatásához-, megszerzéséhez kapcsolható.
A továbbiakban elsősorban az OPEL Szentgotthárd Kft. jövőbeni fejlesztéseire koncentrálunk, hiszen nagy
létszámú kvalifikált munkaerő-igény jelentkezik részükről.
Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagyni az Ipari Park további fontos szereplőit sem (Arcelor-Mittal,
Dometal, HTCM, stb.).
A fentebb kiemelt két szakmacsoportban az alábbi végzettségekkel rendelkező munkaerőigény megteremtésére
van lehetőség, ill. igény szerint lesz lehetőség:
Végzettség
szintje

Középfokú
(31)

Középfokú
(31)
Középfokú
(31)

Középfokú
(31)

Gépészet

Gépgyártósori gépkezelő,
gépszerelő
(tervezett/bevezetendő
képzés)
CNC-forgácsoló
(már folyik a képzés)
Gépi forgácsoló
(szükség esetén
indítható képzés)

Képzési
idő

Elektronikaelektrotechnika

2000 óra
3 év

Képzési
idő

.

1200
2300 óra
3 év

Elektrolakatos és
villamossági szerelő
(szükség esetén indítható
képzés)

1000 óra
Esztergályos
(tervezett/bevezetendő
képzés)
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800óra

Középfokú
(31)
Középfokú
(33)

Géplakatos
(már folyik a képzés

2300 óra
3év

Középfokú
(52)
(Érettségire
épülő)

Középfokú
(52)
(Érettségire
épülő)
Középfokú
(54)
Érettségire
épülő)
Középfokú
(54)
Érettségire
épülő)
Középfokú
(54)
Érettségire
épülő)
Felsőfokú
(55)
Érettségire
épülő)

Gépipari minőségellenőr
(szükség esetén indítható
képzés)

Gépipari
mérnökasszisztens
(már folyik a képzés)

1200 óra

2 év

Mechatronikai szerelő

1000óra

Villanyszerelő
(tervezett/bevezetendő
képzés)

2300
3 év

Automatikai műszerész
(már folyik a képzés

4+2év
2000

Mechatronikai műszerész
(szükség esetén
indítható képzés)

4+2év
2000

Elektronikai technikus
(szükség esetén indítható
képzés)

4+2év
2300 óra

Automatikai technikus
(szükség esetén indítható
képzés)

4+2év
2300 óra

Mechatronikai technikus
(szükség esetén indítható
képzés)

4+2év
2300 óra

Mechatronikai
mérnökasszisztens
(tervezett/bevezetendő
képzés)

2 év

Magyarázat:
(31) 8. osztályra épülő képzés
(33)
A tízedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, vagy
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4)
bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamom
megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő
tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított
alapfokú iskolai végzettség.
(52)¸ (54)
Érettségire épülő képzés
(55)
Érettségire épülő felsőfokú képzés, NYME – Sopron - Együttműködési megállapodás alapján
- Vastag betűjelzéssel jelenleg is oktatott képzések.
- A képzések a megadott óraszámok min. 40%-ában felnőttképzésben indíthatók.
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A képzés szervezésének módja:
 Nappali iskolai rendszerű képzés keretei között
 Levelező képzés (felsőfokú képzés esetén)
 Felnőttképzésben
Gyakorlati csoportok létszáma: 12 fő
A képzésekhez szükséges erőforrás igények:
- Humánerőforrás rendelkezésre áll nagyrészt saját, kisebb részben óraadók bevonásával.
- Tárgyi feltételrendszer:
 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Gyakorlati oktatóbázisa
 /tantermek, műhelyek, laborok, eszközrendszer/
 Eszközrendszer fejlesztése (ld. 1. sz. melléklet)*
 Kivitelezés alatt az OPEL területén kialakított tanműhely, melynek tervezett átadása 2011 decembere.
o (ld. 2. sz. melléklet)
 Tervezett a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Gyakorlati oktatóbázisának bővítése (terület, épület,
eszközök vásárlásával)
*Eszközfejlesztés folyamatban a Vasi TISZK TIOP- 3.1.1-09/1-2009-0026 pályázat keretén belül – realizálódik
2011 szeptemberében.
Összegzés
A III. Béla Szakképző Iskola folyamatosan együttműködik az Ipari Park cégeivel. A cégek menedzsmentjei
támogatják iskolánkat anyagilag, s eszközrendszerükkel is.
Iskolánk rugalmasan tud alkalmazkodni a felmerülő szakképzési igényekhez, melyet széleskörű
kapcsolatrendszere, tárgyi-és humánerőforrása tesz lehetővé.
Kapcsolatrendszer:






Írásban rögzített együttműködési megállapodások a cégekkel
Megyei és helyi munkaügyi központokkal való együttműködés
Évközi- és nyári tanulói gyakorlatok az Ipari Park üzemeiben
Az üzemek dolgozóinak tovább-és átképzése
2010 novemberétől az Opel (4fő) és az iskola (3 fő) munkacsoportot alakított a szakképzés
szervezésére, mely kidolgozott munkaprogram alapján dolgozik a fejlesztéseken (szakképzés tartalmi,
szervezési, tárgyi feltételrendszer biztosítása)

Humánerőforrás
Az iskola olyan tanári-, mérnöktanári karral rendelkezik, mely gyorsan tud alkalmazkodni a különböző
igényekhez. A tanárok a folyamatos önképzéssel több szakmai terület végzettségével is rendelkeznek, többségük
gyakorlatot szerzett a felnőttképzés területén is.
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Tárgyi feltételrendszer:
Az épületek és az eszközrendszer folyamatos fejlesztése szükséges, hiszen a gyors technikai, technológiai
fejlődés ezt megköveteli. Ehhez a forrásokat, a cégek szakképzési támogatásaiból (jelenleg a Vasi TISZK-hez
folynak be), valamint a Vasi TISZK, az önkormányzat, s az iskola által benyújtott pályázatok biztosítják.
A Vasi TISZK TIOP- 3.1.1-09/1-2009-0026 pályázat keretében mintegy 50 millió Ft értékben kerülnek
beszerzésre az alábbiak:
Az eszközbeszerzés gépészeti vonatkozásának főbb tételei:
 Ipari oktatórobot tartozékokkal (1 db)
 CNC-eszterga tartozékokkal (4 db)
 Egyetemes eszterga (3 db)
 Oszlopos fúrógép, szalagfűrész, köszörűgép
 Levegős hálózati rendszer és kiépítése
A fent említett eszközök az alábbi képzéseink esetében használhatók fel:
 Géplakatos
 Automatikai műszerész
 Gépipari mérnökasszisztens
 CNC-forgácsoló
A továbbiakban felhasználhatók a tervezett szakmák, képzések oktatásánál is:
 Mechatronikai műszerész
 Mechatronikai mérnökasszisztens
 Gyártósori munkás
 Villanyszerelő
 Egyéb, igény szerint összeállított gépészeti jellegű képzések.
Megjegyzés: az utolsó pontba említett „egyéb kategóriába” sorolt képzésekhez előre összeállított csomagokkal,
modulokkal rendelkezünk, melyeket az OPEL- együttműködés során kerültek kidolgozásra.
A GM területén kialakított tanműhelyekbe a következő eszközkategóriákat tervezzük kihelyezni:
 Pneumatikus munkaasztalok, tartozékok
 Hidraulikus munkaasztal, tartozékok
 Szabályozástechnikai eszközök
 Szenzortechnika
 PLC-k
 Ipari robot
A fentiek kiegészülnének a GM által rendelkezésre bocsájtott eszközökkel.
A GM-ben kialakított tanműhely alkalmas az alábbi szakmák gyakorlatorientált tanóráinak lebonyolítására:
 Automatikai műszerész
 Gépipari mérnökasszisztens
 Mechatronikai műszerész (tervezett)
 Mechatronikai mérnökasszisztens (tervezett)
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Megvalósulás időpontja: 2011. szeptember 30., ill. átadás 2011 decembere. „

Az ipartelepítési tényezők közül az egyik legfontosabb a jól képzett munkaerő. Szentgotthárd Város és térsége
egyik kitörési lehetősége a tudásalapú gazdaság megteremtése. A megvalósítás a mostani információtechnológiai robbanás mellett csak a gazdaság igényeihez rugalmasan alkalmazkodó képzési rendszerrel
lehetséges. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézménye lehetőségeihez mérten azonnal próbálja
kielégíteni a helyi gazdasági változások során felmerült igényeket. A leendő munkaerő számára tehát adott az
oktatási intézmény , ahol tanulni, fejlődni képes, ha azonban ezt nem ismeri fel úgy perifériára szorul, veszít
”piaci értékéből”, könnyen munkanélkülivé válhat.
A szakképzés jövője pénzügyi szemszögből:
A szakképzés finanszírozása - a jelenleg hatályos jogszabályok szerint - elsősorban normatív állami
hozzájárulás útján biztosíttott a szakképző iskolákat, szakközépiskolákat fenntartók részére. A normatív állami
hozzájárulások ezen körben is több jogcímen, és költségvetési törvényben előírt feltételek teljesülése esetén
illeti meg az intézményfenntartót. A normatív állami hozzájárulásokon túl – melyek mértéke az elmúlt évek
folyamán fokozatosan csökkent – a 2033. évi LXXXVI. törvény alapján fizetendő szakképzési hozzájárulás
teremti meg a szakképzés további forrását. A TISZK-ek megalakítását követően ez utóbbi jogcímen
pénzösszegek közvetlenül a TISZK-ekhez jutnak, melyet a TISZK-et alkotó tagok közös megállapodása alapján
juttatnak vissza az egyes intézményekhez. Ezen forma további előnye a pályázati támogatások igénybe vételi
lehetősége, mely a fejlesztésekre biztosít elsődlegesen forrásokat az intézményeknek, és fenntartóknak.
A közoktatás és a szakképzés átalakításának központi elképzelései miatt a jövőbeni finanszírozás tekintetében
konkrétumokat nem még nem ismertek.
Összefoglalva:
A szakképzés / szakmunkásképzés terén kiemelten fontos a társadalmi megbecsülés erősítése, hisz lassan már
nagyítóval is alig találni jó szolgáltató szakembert nemcsak szűkebb környezetünkben , hanem az országban is.
A tanult szakma igazi próbája a munkaerő-piaci megmérettetés. A munkaerő-piacon megjelenő pályakezdők
szakképzettsége és elhelyezkedési esélye az adott területen jelentkező munkaerőigénytől függ, nevezetesen azok
a fiatalok tudnak leggyorsabban elhelyezkedni, akik keresett szakmával, vagy jól konvertálható szakmával
rendelkeznek. Azok, akik nem tudnak elhelyezkedni, vagy újabb tanulmányokba kezdenek, vagy az állás
reményében lakóhelyet változtatnak, illetve jobb híján pályakezdő munkanélküliként regisztráltatják magukat.
A városvezetésnek mindent meg kell tenni a jövőben is azért, hogy az ipari park fejődését elősegítse, hisz ez a
város létérdeke. Az Ipari Park fejlődését segítjük elő azzal is, ha a működés azon feltételének biztosítását
segítjük, ami a képzett munkaerőhöz jutást jelenti.
Véleményünk szerint a szakképzés megtartása Szentgotthárdon önkormányzati stratégiai kérdés. Viszont olyan
szakképzési rendszert kell fenntartanunk, ami versenyképes tudással rendelkező szakembereket bocsát ki. Tehát
a Szentgotthárdon folyó szakképzésnek követnie kell a termelés, a piac igényeit.
Így e logika alapján az oktatás helyben megoldásával, ezzel párhuzamosan pedig az Ipari Park fejlődésével
talán helyben munkát is tud biztosítani a város a jövő munkavállalói számára. Ami a városban maradást,
letelepedést , családalapítást , lakosságszám növekedést és még sok-sok pozitívumot vonhat maga után.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
1./ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A szakképzés jövője - különös tekintettel az
Ipari Park fejlesztéseire” tárgyú beszámolót megismerte és elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Bedics Sándor igazgató
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatóját , hogy évente kétszer ( december és június hónapban ) számoljon be arról, hogy a
szakképzés terén milyen együttműködés folyik az Ipari Park vállalataival, üzemeivel, milyen feladatokat kell
megoldaniuk a jövőre tekintettel.
Határidő: beszámolásra először 2011. decemberi testületi ülés
Felelős : Bedics Sándor

Szentgotthárd, 2011. június 20.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Sportkoncepció elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város önkormányzatának sportkoncepcióját 2007-ben fogadtuk el. 2009-ben - két év elteltével – azt
felülvizsgáltuk. Az 1. számú melléklet a jelenlegi sportkoncepciót tartalmazza.
Jelen pillanatban a hatályos sporttörvény a következőket írja elő sporttal kapcsolatosan az önkormányzat számára.

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
(2) [1]A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
(3) A megyei (fővárosi) önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében:
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység
szervezésében,
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak megfelelően - ellátja a (3) bekezdésben
meghatározott feladatokat.
(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív hozzájárulásban
részesülnek.
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(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a
helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükb ől a
sportra fordítandó összeget.

Az új sportkoncepció elfogadása előtt a júniusi ülésen más napirendnél található felmérés részletével szeretném kezdeni:
Ennek kapcsán idézek a szentgotthárdi középiskolás korosztály egészségi állapotát felmérő jelentés összesített statisztikai
adataiból:
„az összlétszám
40% túlsúlyos
40% tartási rendellenességgel küzd
40% lúdtalpas
30-40% szemüveges”
„Komolyabb krónikus betegséggel a tanulók 20% -a gondozott, ez kb. 150 főt jelent.(Két iskolában együtt.)
Ebből: 5% anyagcsere és endokrim betegség miatt
15% keringés rendszeri (magas vérnyomás) betegség miatt
2% érzékszervi(halláskárosodás) elváltozás
3% idegrendszeri elváltozás
17% mozgásszervi elváltozás
55% légzőszervi elvált. (allergia, asthma) miatt.
2% onkológiai gondozot”t

Ez mutatja meg talán a legpontosabban, hogy miért kell és honnan kell elindulnunk a sporttal.

A most elfogadandó sportkoncepció tervezete a 2. számú mellékletben olvasható. A koncepció tervezete szerkezetében
hasonlít a jelenlegihez, hiszen külön fejezetként foglalkozik a Létesítményekkel, az önkormányzati sporttámogatásokkal, a
sportszervezési feladatokkal, Utánpótlás nevelésében való részvétel,
a fiatalok sportolásának segítése című fejezettel (ezen belül a Sporttal az iskolai keretek között illetve Iskolai kereteken kívül), és
külön fejezetben Az egészség mint megőrzendő érték és a sport című témával. Mindezek lefedik az önkormányzat számára
előírt sporttal kapcsolatos teendőket. A jelenlegi helyzetben ezt a koncepciót tudjuk elfogadni.
Nem kizárt azonban az, hogy hamarosan új sporttörvény illetve új országos sportkoncepció jön ami jelentősen átrajzolhatja
a mai helyzetet. Ha ennek hatására például jelentős többletforrások nyílhatnak meg és lesznek hozzáférhetővé, akkor
nekünk is újra lehet gondolnunk elképzeléseinket.
A másik érlelődő változás a közoktatásban következhet be akkor, ha az új törvény az iskolai testnevelésben alakít ki új
helyzetet (pl. iskolai sportban, a mindennapos testnevelés bevezetésének kérdésében.
A T. Testület előtt lévő tervezet elkészítése során kikértük az oktatási intézményeink véleményét is illetve egy asztalhoz
ültettük Szentgotthárd szinte valamennyi sportvezetőjét (egyesületi elnököket, szakosztályvezetőket, testnevelőket,
utánpótlás neveléssel foglalkozókat) akiknek kíváncsiak voltunk a véleményére. Ezen az úton is köszönjük valamennyiük
segítő hozzáállását – több javaslatukat is figyelembe tudtuk venni.
Ahogy a törvény is elvárja tőlünk, részletesen és kiterjesztően foglalkozunk az önkormányzati tulajdonú
sportlétesítményekkel. Azért kiterjesztően, mert idetartozónak érezzük a legkisebbek mozgását, kezdődő sportolását
lehetővé tevő játszóterek fenntartását az Ifjúsági park fenntartásán keresztül a csónakkikötőig.
Tartalmaz a tervezet egy újszerű sportszervezési elképzelést is. Foglalkozunk az iskolai mindennapos sportolás
továbbfejlesztésével.
A sport és egészség kapcsolatát és az ebből megfogalmazható feladatokat szintén ez a tervezet tartalmazza. Ennek
jelentőségét a fent már idézett jelentés alátámasztja.
Sportkoncepció – tervezetünkből kiolvasható, hogy nem tudunk több támogatást adni a versenysportra – ennél fogva nem
tudjuk gyökeresen átalakítani a támogatási rendszerünket sem. Amennyiben a fent már említett törvényi változás
bekövetkezik és például bevezetik annak lehetőségét, hogy az adóból a gazdaság szereplői „címkézetten” tudnak a sportra
elkülöníteni pénzeket és ezek valamilyen módon a helyi szinte is leérkeznek, akkor szóba kerülhet egy más támogatási
struktúra.
Felmerült, hogy a koncepcióban ki kellene jelölni utakat és pályákat, amikor kimondjuk, hogy bizonyos sportágakban
hová szeretnénk eljutni és e cél érdekében milyen lépéseket teszünk meg illetve milyen lépések megtételét várjuk. Bár egy
ilyen elképzelés logikus, Szentgotthárdon két csapatsportágban (labdarúgás és kézilabda) meg is van egy végiggondolt
utánpótlásképzés; megvannak azok a felnőtt csapatok is amelyek erre az utánpótlásra építhetnének; még kis javítással a
létesítményeink is megvannak egy magasabb cél eléréséhez, de mindezt egy folyamatba összerakni és önkormányzati
célként sportkoncepcióba belefogalmazni csak akkor lenne értelme, ha az önkormányzat rendelkezne egy ilyen elképzelés
megvalósításához többletforrásokkal. Véleményünk szerint jelentős szponzor belépése esetén ez megvalósulhat, az
önkormányzatnak viszont ilyen esetben is csak ezt a folyamatot segítő koordináló szerepe lehet majd – például szponzorok
keresésének segítésével.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Sportkoncepciója 2011. című dokumentumot az Előterjesztés
2. számú melléklete szerint elfogadja.
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város Sportkoncepciója 2011. című dokumentumot az Előterjesztés
2. számú melléklete szerint a következő kiegészítésekkel fogadja el: ……….
Hatéridő: folyamatos
Beszámoló 2013. júniusi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2011. június 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:

.
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1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Sportkoncepciója
Létesítmények:
- Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas
ingatlanok: a városi sporttelep, a városi sportcsarnok, az iskolai tornatermek, az
iskolai sportpályák, a városrészi sportpályák, önkormányzati játszóterek, uszoda,
Hársas tó. Ezek sporttevékenység céljaira való megtartása kötelező feladat.
- a városi sporttelep: a jelen állapotában otthont ad az Ifjúsági Parknak is. A
sporttelep a termálfürdő szomszédságában van. Továbbfejlesztése rendkívül
fontos és kapcsolódik a termálprogrammal elindított idegenforgalmi
folyamathoz. Műfüves labdarúgópálya, teniszpályák és egy szabványoknak
megfelelő futópálya elhelyezésével igen modern létesítmény hozható itt létre.
Ennek egyes elemei modulszerűen, külön – külön is megvalósíthatók. Az ez
irányú fejlesztések csak a terület koncesszióba adásával vagy a magántőke más
módon való bevonásával érhetők el. Ez a koncepcióban is kitűzött cél kell, hogy
legyen. A sporttelepen lévő tekepálya fenntartása komoly önkormányzati érdek –
ebbe is célszerű belevonni legalább a jelenlegi szinten a magántőkét.
a városi sportcsarnok: a mára már lelátókkal is ellátott létesítmény megfelelő és
elégséges is a teremsportok űzéséhez. A kézilabdacsapat versenyeinek, az
Alpokalja Kupa versenyeinek és további versenyeknek is ez ad helyet a jövőbe n
is. Mivel a parkettaborítás is készen van, ez is része egy a kisváros szintjén
megfelelő létesítmény kritériumrendszerének. Abban az esetben, ha a közeli
jövőben az elkészült termálfürdőhöz kapcsolódóan szükség lenne a
sportcsarnoknak otthont adó iskola máshová költöztetésére, és ez a sportcsarnok
bezárását is eredményezné, a „költözés egyik előfeltétele egy másik, legalább a
maival azonos méretű és komfortú új sportcsarnok megépítésére. A koncepció
szintjén is ki kell mondani, hogy Szentgotthárdon mindenképpen szükséges a
mai iskolai tornatermek mellett egy sportcsarnok is. Nem váltható ki egy
esetleges költözés esetén a sportcsarnok azzal, hogy a sportcsarnok megszűnik
és valamelyik iskolai tornatermet átalakítjuk sportcsarnokká – hiszen ez
összességében a fedett sportlétesítmények számát és minőségét csökkentené.
A sportcsarnok hasznosítása kapcsán azonban ki kell dolgozni egy olyan
hasznosítási rendszert, melyben a sportcsarnokért kapott bérleti díjat és a
sportcsarnok hasznosítása esetén felmerülő összes költséget (fűtés + víz +
világítás + takarítás + felügyelet + a használattal okozott károk, stb.)
hasonlítja össze. A bérleti díjnak fedeznie kell az összes költséget és az irány az,
hogy ezen felül még szerény hasznot is hozzon.
A koncepció szintjén célszerű beszélni arról is, hogy a sportcsarnok működtetése
kerülhet más kézbe is. Lehet ez akár egy önálló, de az önkormányzat többségi
részesedésével működő szervezet is – abban az esetben, ha ennek
többletbevétele van és a többletbevételt a sportra fordítja vissza a város. VAGY:
Amennyiben a sportcsarnok más, önkormányzaton kívüli személy – szervezet
működtetésébe kerül, csak igen szigorú jogi feltételrendszer mellett legyen ez
megtehető, ami garantálja, hogy a város sportrendezvényeinek, a sportcsarnokot
ma igénybe vevő önkormányzati intézményeknek továbbra is a mai feltételek
szerint lesz lehetősége a létesítmény igénybevételére.
az iskolai tornatermek: az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és
felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Ennek
forrása az intézményi költségvetésben kell, hogy szerepeljen. Az iskolai
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tornatermeket meg kell őrizni az oktatási intézményben tanuló gyermekek
sportolásának színtereként. Valamennyi tornaterem bérbe adható, de bérbeadás
esetén el kell végezni a sportcsarnok esetében már részletezett számításokat.
az iskolai sportpályák: fenntartásuk valamennyi oktatási intézménynél kötelező
a jövőben is. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek más, nem
iskolai tanulók sportolásának is.
a városrészi sportpályák:
Szentgotthárd városrészei közül Farkasfán, Rábatótfalun, Máriaújfaluban, Zsidán és Rábafüzesen állnak
rendelkezésre.
Önkormányzati tulajdonban vannak, használatukat Szentgotthárd Város
Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számára. A
településrészi sportpályák mellett létrehozott öltözők használatáért sem kell
ellenszolgáltatást nyújtani, itt azonban fontos, hogy az öltözők ingyenes
használatát a településrészi sportegyesületeknek biztosítjuk, akik az öltözőkben
elfogyasztott vizet és villamos energia - költséget fizetik. Amennyiben az
öltözők használatát III. félnek átengedik, úgy a használattal felmerülő
többletköltségek is a sportegyesületeket terheli.
önkormányzati játszóterek:
a játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az
ő életkoruknak megfelelő mozgás lehetőségét. Itt természetesen életkorukhoz
mért „sportolás”-ról van szó csak, melynek a sportkoncepcióba való bevonását
azért tartjuk fontosnak, hogy ezekre a közösségi terekre a sport szempontjából is
irányuljon figyelem. A játszóterek folyamatos fejlesztésére az önkormányzat
tervekkel rendelkezik és anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan törekszik
arra, hogy játszóterek fejlesztésekor a fejlesztést a sport szempontjait is
mérlegelje. Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a lakott területeken lévő
beépítetlen területeket is, melyeket a gyermekek sportolásra (jellemzően
elsősorban focizásra) szívesen használnak. Az Önkormányzat kimondja, hogy az
ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is fontosnak tartja és a
továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú felhasználásánál az
előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli és negatívan
értékeli a változásoknak a gyermekek sportolási lehetőségeit csökkentő hatását.
uszoda: a fürdőben megépült uszodát a szentgotthárdi sportolóknak,
gyerekeknek is rendelkezésére kell bocsátani, így ennek szolgálnia kell az
úszásoktatást, a szabadidősportot és meg kell célozni az úszás/esetleg vízilabda
sportágakban is a tehetségesek edzését és a versenyszerű sportolás biztosítását.
Hársas tó: A Hársas tó sportolás szempontjából is többes jelentőséggel bír. A tó
célpont a város központi részeiről szép természeti környezetben megvalósítható
természetjárásnak/gyaloglásnak/kerékpározásnak. Ehhez a turistautakat –
kapcsolódva az idegenforgalmi koncepcióban ugyancsak rögzítettekhez –
turistajelzéssel kell ellátni. A Hársas-tó mint úszásra alkalmas „objektum”
Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete. Emiatt a víz
minőségére illetve a sportoláshoz szükséges infrastruktúra folyamatos javítására
van szükség. Ez kezdetben a mobil WC-k elhelyezésével, majd a víz-villany és
esetleg a csatornahálózat kiépítésével a kor elvárásainak megfelelő színvonalúvá
teendő. A Hársas tó körbegyalogolható, körbefutható – a megfelelő jelzéseket
ehhez ki kell alakítani és a megfelelő utakat a tó nyugati oldalán is ki kell
építeni.
Csónakkikötő: az önkormányzati beruházásból létrejött létesítmény használóival
kötött megállapodásokat át kell tekinteni illetve meg kell kötni. A területen
létrejött egy vízisportbázis, amit a szentgotthárdiak számára is hozzáférhetővé
kell tenni, a megállapodásoknak erre is ki kell terjedniük.
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Szlalompálya: ezen a pályán egy olyan sportág gyakorolható, melyre egyre több
szentgotthárdi gyermeket és fiatalt kell megtanítani – szem előtt tartva azt a
tényt is, hogy a vadvízi evezés a harmadik legnézettebb olimpiai sportág,
melynek ,,versenyzői” Magyarországon nagyon kis számban vannak jelen ,
ugyanakkor legkönnyebben onnan nőhetnek ki, ahol a gyakorlópálya van.
Önkormányzati sporttámogatás:
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diáksportot és a
szabadidő sportot egyaránt támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg
a másik nagyobb támogatása reményében.
- A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltók, hiszen évről
évre több sportágban szervezett rendezvényeken sportolhatnak a sportot
szeretők. Ennek támogatására az eddigi rend szerint kell az anyagi
eszközöket biztosítani.
- A diáksportkeret más módon is felosztható. A jelenlegi rendszer A ma
követett elvek jók: nyilvános pályázat, bárki elindulhat, támogatási
szerződést kötünk, a végén elszámoltatás van. Ez a rend akkor tartandó
fenn, ha magasabb összeg lenne szétosztható. Ha ez a támogatási módszer
nem felel meg a tényleges elvárásoknak, az önkormányzat átmenetileg
nem tud anyagi támogatást adni a nem szentgotthárdi oktatási intézmény
keretei között sportoló diákoknak. Mivel az összeg folyamatosan csökkent
az elmúlt időszakban, így a diáksporttámogatást vissza kell szorítani csak
a városi oktatási intézményekben folyó diáksportmunka támogatására. . A
diáksportszervezés szakmai feladatait ebben az esetben egy civil
szervezethez, a Városi DSE-hez lehetne átadni, így a DSE a teljes
összeggel rendelkezhetne. Az összeg elköltésének előfeltétele középtávú
(3-5 éves) és rövidtávú (1 éves) diáksportterv elkészítése és az
önkormányzattal való elfogadtatása. Ennek valamennyi diáksportot
szervező testnevelő, edző a részese volna. A testnevelők az éves
elképzeléseiket a DSE-hez adnák be, a DSE azokat szakmailag elbírálná
és a diáksportkeretből a szükséges támogatást megadná – illetve a
számlákat kifizetné. A tervek teljesítéséről folyamatosan köteles
beszámolni az Önkormányzatnak. A tervekben részletesen le kell írni,
hogy konkrétan milyen diáksport-tevékenységet személy szerint ki
szervez, milyen költségekkel és a költségek miből tevődnek össze.
- A versenysport támogatása:
- Anyagi támogatást versenysport csapatok működéshez a kézilabda
sportágnak, a teke sportágnak és a labdarúgásnak biztosít minden
sportágban egy-egy egyesületnek.
- Nem pénzbeli támogatásként a városi sporttelep használatát, a városi
sportcsarnok használatát és valamennyi városrészi sportpálya használatát
és a tekepálya ingyenes használatát biztosítja használati díj fizetése
nélkül, de a rezsiköltségek (villany – víz, stb. megfizetésével).
- A pénzbeli támogatás feltételei:
o Rendezett szervezeti viszonyok: működő egyesület,
megválasztott/megbízott egyesületi elnök, évente beszámoló a
szakmai munkáról; elszámol a kapott támogatással.
o Az önkormányzat csak egy városi labdarúgó egyesületet támogat,
további egyesület pénzbeli támogatást kaphat akkor, ha
szentgotthárdi városrészén fiókcsapatot működtet: közös
játékosállomány, a fiókcsapat jelleg hangsúlyozása, elindulás
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bajnokságban.
Versenysport – nem csapatsportágak
- Anyagi támogatás nem csapatsportágakban kizárólag pályázat alapján,
utazási költségekre, és nevezési díjakra adható.
Sportszervezési feladatok
- Szentgotthárd Város önkormányzata sportreferenst alkalmaz – civil
szervezet megbízásával. Már rövid távon is megszervezendő a feladat
főállású sportreferens alkalmazásával fél- vagy teljes állásban. A
későbbiek során a feladatkört át kell alakítani kistérségi, majd kisrégiós
sportszervezői munkakörre. A szentgotthárdi, az őriszentpéteri, a
zalalövői, a lendvai, és a jennersdorffi kistérségek több sportágban
rendezzenek versenysorozatokat! Az Önkormányzat támogatja, hogy
történjenek kísérletek a csak kedvtelésből, saját felelősség alapján játszó
labdarúgócsapatok részére kistérségi versenyrendszer megszervezésére.
Tekintettel arra, hogy ma a jelenlegi rendszerben a legnagyobb
problémának a bajnokságokhoz kapcsolódó rendkívül magas járulékos
költségek tűnnek, ezeket tudják a résztvevők mind nehezebben
kigazdálkodni (pl. évente pályahitelesítési díj százezer Ft-hoz közeli
nagyságrendben stb.) - egy más rendszerű, valóban csak a sportolásért és
együttlétért, a településeken lakók hét végi szórakoztatása érdekében
összeállt közösségek sokkal olcsóbban tudnának hódolni
szenvedélyüknek.
- Feladatai egy kibővített, fő- vagy mellékállású szervező esetében a
szabadidősport, diáksport rendezvényeinek szervezésén túl versenysport
városi/térségi szervezése. Ennek keretében a szabadidősport – diáksport
városi szintű szervezési feladatain túl kistérségi bajnokság szervezése is
cél.
- A finanszírozást csak lebonyolított városi bajnokságok esetében biztosítja
az Önkormányzat, illetve a kistérség.
Utánpótlás nevelésében való részvétel, a fiatalok sportolásának segítése
- Elsőként azt célszerű áttekinteni, amivel már rendelkezünk. Ilyen(ek) a
már működő utánpótlás nevelő műhelyek kézilabdában, labdarúgásban.
Az utánpótlás nevelésnek ezek a műhelyei adják a felnőtt bajnokságban
játszó labdarúgó- és kézilabdacsapatok serdülő- és ifjúsági játékosait.
- Ezek munkájának segítése a létesítmény biztosításával, ingyenes
létesítményhasználat lehetővé tételével történik. Jelentős értéket
képviselnek azok a közösségek, ahol tehetséges gyerekekkel foglalkoznak
hozzáértő, képzett és lelkes edzők, testnevelők. Munkájuk rendkívül
fontos, értéket teremt, így támogatandó. A gyerekek képzése költséggel
jár, a gyermekek sporttudásának fejlesztésébe fektetett munkának ára van,
amit abban az esetben, ha a Szentgotthárdon kiképzett gyermek nem
Szentgotthárdon folytatja a sporttevékenységét, vissza kell kapnia ennek a
közösségnek. Ezt csak akkor lehet megtenni, ha a szülőkkel erről
megállapodások köttetnek, amik pontosan rögzítik azokat a költségeket is,
melyeket meg kell kapni a gyermek eligazolása esetén. Ennek rendszerét
ki kell dolgozni, a megállapodásokat meg kell kötni. Ezáltal forrást kell
teremteni, ami azután az utánpótlás nevelésbe fordítódik vissza.
- Új műhelyek létrehozása: A termálfürdő uszodája, a csónakkikötő, a
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szlalompálya és a Hársas tó biztosítják a feltételeket az eddiginél
hangsúlyosabb vizisport-oktatásra. Uszodánk jóvoltából minden
szentgotthárdi gyermeknek nemcsak úszni kell megtanulni, de be kell
vezetni őket az evezés itt űzhető formáinak elsajátításába is. Törekedni
kell arra, hogy minden/minél több gyermek kapjon oktatást valamilyen
szervezett iskolai formában. Ilyen formában új műhelyek jönnek létre
Szentgotthárdon.
- Ezeket a műhelyeket az önkormányzat is támogatja: elsősorban a
feltételek biztosításával (sportcsarnok, sporteszköz ellenszolgáltatás
nélküli rendelkezésre bocsátása), illetve a műhelyek számára anyagi
támogatás biztosítása a sportra szánt keretekből.
- Sportiskolai feladatok megszervezése a távlati cél, aminek magját és
egyik részét a fent már felsorolt műhelyek képezhetik. A sportiskola
létrehozásának feltételeit a másik oldalról is biztosítani kell: Annak
érdekében, hogy minél több gyermek kezdjen el a sporttal foglalkozni.
Ehhez első lépésként meg kell teremteni annak a feltételét, hogy
évfolyamonként hetente egy plusz testnevelési órát kell az iskolák részére
adni. Másik lehetőség a heti egy napon történő egy órás tömegsport
foglalkozások bevezetése. Az így kiválasztódó gyermekek kerülhetnek az
utánpótlás műhelyeibe.
- A rendszer így kapcsolódik össze, a sportiskola így jön létre a
legegyszerűbben. Benne van a legfontosabb: a testmozgást végző
gyermek, a közülük kiváló, és komolyabb képzésre alkalmas tehetséges
gyermek, a gyermeket képző műhely, a város felnőtt, minőségi
versenysportja, ami végső soron felszívja a megtalált tehetségeket és része
a rendszernek az egészet összefogó és támogató önkormányzat. Mindez
így, együtt a sportiskola.
- A támogatás egy fajtája, ha az önkormányzat előírja és érvényesítteti a
városi esetleg kistérségi bajnokságok megszervezését a fiataloknak
Sport az iskolai keretek között
- Az önkormányzat (társulás) által fenntartott iskola felelőssége is, hogy a
gyermekek a kötelező testnevelési órákon túl is sportoljanak. Ehhez a
testnevelők segítségére van szükség.
- A Diáksport egyesületnek ebből a szempontból továbbra is meghatározó
szerepe lesz. A DSE sporttámogatást kap az önkormányzattól a jövőben
is. Azonban az ott folyó munkáról, az éves tervekről a DSE részletes
tervet köteles készíteni, ami igazodik az önkormányzati tervekhez és
koncepcióhoz és melynek alapján ellenőrizhető a célok teljesülése
- A testnevelők kötelessége és felelőssége az is, hogy a városi
sportrendezvényeken a tanulók minél nagyobb számban részt is vegyenek.
A sport megszerettetésének egy igen fontos része a gyermekek részvétele
a városban rendezett sportversenyeken, ahol megnézik őket a szülők, a
barátok és rokonok. Ehhez azonban versenyeket kell szervezni – városon
belül, iskolák között, osztályok között. E versenyek megszervezése a DSE
egyik legfontosabb feladata. Az önkormányzati támogatás egyik feltétele
az ilyen bajnokságok megszervezése.
Az egészség mint megőrzendő érték és a sport
- Ezen a területen igen jó irány a Sportbarátok Egyesületének sok éves
munkája. Más hasonló nagyságú települések ilyen szempontból is
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másolandó példának tekintik Szentgotthárdot a maga éves több sportágra
is kiterjedő éves szabadidős rendezvényeivel. Ezt az önkormányzat
kiválónak, folytatandónak és támogatandónak tartja.
- Az Önkormányzat által kezdeményezett kampányok akciók szervezése
Szentgotthárdon: pontgyűjtő szabadidősport - megmozdulások
szervezésével illetve ilyen akciókhoz való csatlakozás (pl. keressük
Szentgotthárd legegészségesebb családját akció folytatása)
- Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének (pl.
kerekasztal-beszélgetésekkel, az eredményeket elérők számára városi
nyilvánosság biztosításával, ami elismerés egy – egy az átlagember
teljesítményénél nagyobb teljesítménynek, elismerése egy
sporttevékenységnek, amit valaki éveken, évtizedeken keresztül végzett.
Az ilyen példának feltétlenül mozgósító ereje van.
- Futásra, gyaloglásra alkalmas útvonalak kijelölése néhány erdei területen,
a Hársas – tó környékén, stb. – figyelemmel az idegenforgalmi
koncepcióban e témákban mondottakra is
- Támogatást kell nyújtani: erkölcsit, pénzbenit és természetbenit a nem
önkormányzati szervezésű tömeget megmozgató sportrendezvényeknek.
Ilyen a húsz éves múltra visszatekintő rendezvénysorozat, az Alpokalja
kupa. Ilyen a Cerr-Cup (egész Európában egyedülálló, három országra
kiterjedő, Szentgotthárdról elindított és szervezett Közép-európai
futókupa – sorozat). Itt elsősorban a sorozat helyi rendezvényének a
támogatása lenne fontos, és legalább ennyire fontos volna az erkölcsi
támogatása az önkormányzat részéről. A Csatafutásnak lassan országos
híre van, feltétlenül támogatandó a jövőben is. A Hársas Triatlon, ami
ugyan része a fent már említett éves szabadidősport-rendezvénysorozatnak
is, de önmagában is, egy „modulként” is egyre
nagyobb hírnek és elismertségnek örvend – 11. alkalommal rendezik már
meg az idén. Ilyenek az ugyanezen éves szabadidősport – sorozatba
beilleszkedő Lipa Kupa kerékpáros rendezvények, melyekre ugyancsak
sokan neveznek. Ez is támogatást és említést érdemel az önkormányzati
sportkoncepcióban is. A sportkoncepciójában Szentgotthárd Város
Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást népszerűsítő programok
generálását is. Kívánatos lenne pl. a Nyári (szabadtéri) Alpokalja –
sorozat kispályás bajnokság iskolai sportudvarokon, több helyszínen.
- Az élményfürdő bevonása az egészséges életmód és mozgás
elterjesztésébe igen fontos lehetőség. Ehhez olyan feltételeket kellene
kidolgozni, ami vonzóvá, elérhetővé teszi az úszást bármilyen évszakban
is, egész évben, mindenki számára. Olyan díjat kell kialakítani ehhez,
olyan bérleti rendszert, ami természetesen nem a napi főidőben van,
hanem a korai és a késői órákban, viszont komoly kedvezménnyel teszi
lehetővé a belépést a szentgotthárdiak számára.
Záró rendelkezések
- A koncepció megvalósítása érdekében kétévente cselekvési tervet készít
az önkormányzat, amiben kibontja és konkretizálja a sporttal kapcsolatos
teendőket.
Polgármesteri Hivatal
Szentgotthárd
27-162/2007.sz.
KIVONAT
a Képviselő-testület 2007. június 27. napján 14,00 órakor megtartott testületi ülésének
jegyzőkönyvéből.
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162/2007. számú Képviselő-testületi határozat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Sportkoncepciója’2007. című az 1. számú melléklet szerinti dokumentumot elfogadja az
alábbi kiegészítésekkel:
- A sportegyesületek támogatásával foglalkozó részbe szükséges beilleszteni, hogy a
városrészi csapatok támogatását a képviselő-testület éves költségvetési rendeletében
biztosítandó városrészi keretekből oldhatják meg a városrészi önkormányzatok a
2008. évtől.
- Az iskolai tornatermek részben kerüljön megfogalmazásra az első mondatban, hogy „a
kor követelményeinek megfelelően minden iskolai tanuló számára egyenlő feltételeket
kell biztosítani”.
2.) A 2007. június 26-án elfogadott országos központi sportkoncepció szövegének
megismerése után az ott előírtak ismeretében Szentgotthárd Város Sportkoncepcióját szükség
esetén újból a képviselő-testület elé kell hozni.
3.) Ezzel egyidejűleg a korábbi sportkoncepció hatályát veszíti.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Viniczay Tibor polgármester
A kivonat hiteléül:
Szentgotthárd, 2007. június 28.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

2. számú melléklet
.
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Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
Sportkoncepciója

2011.
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Létesítmények:
- Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportolásra alkalmas ingatlanok:
a városi sporttelep, a városi sportcsarnok, az iskolai tornatermek, az iskolai sportpályák, a
városrészi
sportpályák,
önkormányzati
játszóterek,
uszoda,
Hársas-tó.
Ezek
sporttevékenység céljaira való megtartása kötelező feladat.
- a városi sporttelep: a jelen állapotában otthont ad az Ifjúsági Parknak is. A sporttelep a
termálfürdő szomszédságában van. Továbbfejlesztése rendkívül fontos, és kapcsolódik a
termálprogrammal elindított idegenforgalmi folyamathoz. Műfüves labdarúgópálya,
teniszpályák és egy szabványoknak megfelelő futópálya elhelyezésével igen modern
létesítmény hozható itt létre. Ennek egyes elemei modulszerűen, külön-külön is
megvalósíthatók. Ez kizárólag pályázati forrásból, vagy a terület koncesszióba adásával,
vagy a magántőke más módon való bevonásával érhetők el. Nyitott kérdés a vállalkozások
esetleges adójóváírása a sportfejlesztések kapcsán.
Az
öltöző
megérett
a
felújításra,
ami
pályázati
pénzekből
megvalósítható.
Energiahatékonyság korszerű napkollektorokkal is elérhető. A zuhanyzókat is
korszerűsíteni, fejleszteni kell.
A sporttelepen lévő
- tekepálya fenntartása komoly önkormányzati érdek –
ebbe is célszerű belevonni legalább a jelenlegi szinten a magántőkét, tudva azt, hogy a
tekesportágat irányító szövetség a 2015-2016-os bajnokságtól már csak paneles tekepályán
enged bajnokságot rendezni felsőbb osztályokban, így e pálya átalakítása is szükségessé
válik. Ennek mai árakon számolva 5-6 millió Ft-os költségét elő kell teremteni.
- a városi sportcsarnok: a lelátókkal is ellátott létesítmény egyelőre megfelel a
teremsportok űzéséhez. A kézilabdacsapat versenyeinek, az Alpokalja Kupa versenyeinek és
további versenyeknek is ez ad helyet.
A sportcsarnok hasznosítása kapcsán meg kell határozni azt a szűk kört, azokat a
sporttevékenységeket, melyekhez az önkormányzat ingyen vagy jelentős kedvezménnyel
biztosítja a sportcsarnok használatát. Ezt a kedvezményt számszerűsíteni kell, és az
önkormányzati sporttámogatások közé be kell számítani. Egyéb esetekben a sportcsarnok
használatba adása (kiadása) az iskola bevétele, azonban ez csak egy olyan hasznosítási
rendszer kidolgozása után lehetséges, melyben a sportcsarnokért kapott bérleti díjat és a
sportcsarnok hasznosítása esetén felmerülő összes költséget (fűtés + víz + világítás +
takarítás + felügyelet + a használattal okozott károk, stb.) hasonlítja össze. A bérleti díjnak
fedeznie kell az összes költséget.
A hasznosítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy Szentgotthárdon bővülő iparral
számolunk, az új gyárak sportszervezőivel komolyan számolni kell.
A koncepció szintjén célszerű beszélni arról is, hogy a sportcsarnok működtetése kerülhet
más kézbe is. Lehet ez akár egy önálló, de az önkormányzat többségi részesedésével
működő szervezet is – abban az esetben, ha ennek többletbevétele van és a többletbevételt a
sportra fordítja vissza a város.
Alternatívaként esetleg felmerülhet a sportcsarnok működtetésének külső szervezet
számára való átadása is – azonban ez csak igen szigorú jogi feltételrendszer mellett
lehetséges.
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- az iskolai tornatermek: az iskolai sportoktatás színterei, melyeknek az állagát és
felszereltségét a kor követelményeinek megfelelően kell biztosítani. Ennek forrása az
intézményi költségvetésben kell, hogy szerepeljen. Az iskolai tornatermeket meg kell őrizni
az oktatási intézményben tanuló gyermekek sportolásának színtereként. Valamennyi
tornaterem bérbe adható, de bérbeadás esetén el kell végezni a sportcsarnok esetében már
részletezett számításokat. A tanórai és edzéselvű órakeretek elsőbbséget élveznek!
Az Arany János utcai iskolában a jelenlegi tornaterem kibővítése, vagy újabb tornaterem
építése halaszthatatlan feladat. Erre a tervek készen állnak. Pályázati vagy más támogatási
forrás bevonásán kell dolgoznunk.
- az iskolai sportpályák: fenntartásuk valamennyi oktatási intézménynél kötelező a
jövőben is. Oktatási időn kívüli időszakban helyszínei lehetnek mások, nem iskolai tanulók
sportolásának is.
- a városrészi sportpályák:
Szentgotthárd városrészei közül már csak Rábatótfalun, Máriaújfaluban és Zsidán
használják szervezett keretek között sportolásra a sportpályákat. Farkasfán és Rábafüzesen
a labdarúgó csapatok megszűnésével azok hasznosítására nem kerül sor. Ugyanakkor
továbbra is sportolásra alkalmas helyek, mellettük ott vannak a ma még használható
sportöltözők.
Valamennyi sportpálya Önkormányzati tulajdonban van, használatukat Szentgotthárd
Város Önkormányzata ingyenesen biztosítja a városrészen lakók számára. A településrészi
sportpályák mellett létrehozott öltözők használatáért sem kell ellenszolgáltatást nyújtani, itt
azonban fontos, hogy az öltözők ingyenes használatát a településrészi sportegyesületeknek
biztosítjuk, akik az öltözőkben elfogyasztott vizet és villamos energia költséget fizetik.
Amennyiben az öltözők használatát harmadik félnek átengedik, úgy a használattal
felmerülő többletköltségek is a sportegyesületeket terheli.
- önkormányzati játszóterek:
a játszóterek a kisgyermekek számára biztosítják az életkoruknak megfelelő mozgás
lehetőségét. Itt természetesen életkorukhoz mért „sportolás”-ról van szó csak, melynek a
sportkoncepcióba való bevonását azért tartjuk továbbra is fontosnak, hogy ezekre a
közösségi terekre a sport szempontjából is irányuljon figyelem. A játszóterek
vonatkozásában jelentős fejlesztések történtek, játszótereink nagy része gyökeresen
átalakult, ma a legmodernebbnek számító játszóeszközök állnak a gyermekek
rendelkezésére. A továbbiakban a még nem korszerűsítettek felújítására is gondolni kell –
ennek fedezete azonban csak pályázati vagy magántőkéből származó pénz lehet.
Koncepcionálisan ide kell sorolni azokat a lakott területeken lévő beépítetlen területeket is,
melyeket a gyermekek sportolásra (jellemzően elsősorban focizásra) szívesen használnak. Az
Önkormányzat kimondja, hogy az ilyen területek megőrzését a sport szempontjából is
fontosnak tartja, és a továbbiakban ezen önkormányzati ingatlanok más célú
felhasználásánál az előnyök/hátrányok feltérképezésekor kötelező jelleggel mérlegeli, és
negatívan értékeli a változásoknak a gyermekek sportolási lehetőségeit csökkentő hatását.
- uszoda: a fürdőben megépült uszoda a szentgotthárdi sportolóknak, gyerekeknek is
rendelkezésére áll, így ennek szolgálnia kell az úszásoktatást, a szabadidősportot, és meg
kell célozni az úszás sportágban is a tehetségesek edzését és a versenyszerű sportolás
biztosítását.
- Hársas-tó: A Hársas-tó sportolás szempontjából is többes jelentőséggel bír. A tó célpont a
város központi részeiről szép természeti környezetben megvalósítható természetjárásnak /
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gyaloglásnak / kerékpározásnak. Ehhez a turistautakat – kapcsolódva az idegenforgalmi
koncepcióban ugyancsak rögzítettekhez – turistajelzéssel kell ellátni. A Hársas-tó mint
Szentgotthárd egyetlen úszásra alkalmas természetes vízfelülete a jelenlegi szabályok miatt
csak önkormányzati beruházással (vízvezeték és zuhanyzó kiépítésével) vehető ismételten
úszásra használatba. Ennek megoldási lehetőségeit az összes előnyök és összes hátrányok
mérlegelésével kell eldönteni. A Hársas-tó körbegyalogolható, körbefutható – a kialakított
sétányokat és utakat meg kell őrizni, azokat fenn kell tartani. Új utakat a tó nyugati
oldalán is ki kell építeni.
- Csónakkikötő: Részben önkormányzati beruházásból létrejött létesítmény egy vízi
sportbázis alapját jelentheti. Ezt a továbbiakban a szentgotthárdiak számára jobban
hozzáférhetővé kell tenni.
Önkormányzati sporttámogatás:
- Szentgotthárd Város Önkormányzata a versenysportot, a diáksportot és a szabadidő
sportot egyaránt támogatja. Egyik támogatást sem szünteti meg a másik nagyobb
támogatása reményében.
- Az önkormányzati támogatás tartalmaz valamennyi, sporthoz és sportoláshoz kapcsolódó
közvetlen és közvetett támogatást. Ilyenek: a sporttámogatási keret a versenysport részére;
a Városi Diáksport Egyesület támogatása; az iskolai testnevelésben a heti, törvényben előírt
testnevelési
órákon
felüli
sportfoglalkozások
költségeinek
finanszírozása;
a
sportlétesítmények ingyenes használatának biztosításával nyújtott támogatás; a
szabadidősportra adott támogatás; a sportlétesítmények fenntartására fordított éves
költségek.
- A szabadidősportban elért eredmények figyelemre méltók. Támogatására az
önkormányzati keretből pályázati rendszer alapján lehet lehetőséget biztosítani.
- A diáksportkeret korábban követett felosztása (nyilvános pályázat, bárki elindulhat,
támogatási szerződést kötése, elszámoltatás) helyett ezt az összeget teljes egészében a DSE
kapja, így a DSE a teljes összeggel rendelkezhet. Az összeg elköltésének előfeltétele
középtávú (3-5 éves) és rövidtávú (1 éves) diáksportterv elkészítése és az önkormányzattal
való elfogadtatása. Ennek a tervnek a kidolgozásába valamennyi diáksportot szervező
testnevelőt és edzőt be kell vonni. A tervek teljesítéséről a DSE folyamatosan köteles
beszámolni az Önkormányzatnak. A tervekben részletesen le kell írni, hogy konkrétan
milyen diáksport-tevékenységet személy szerint ki szervez, milyen költségekkel és a
költségek miből tevődnek össze.
A versenysport támogatása
Csapatok részére:
- Anyagi támogatást versenysport területén csapatok működéséhez a labdarúgás, a
kézilabda, sakk és a teke sportágnak biztosít. Az önkormányzat azonos spotágaknál csak
egy sportegyesületet támogat abban az esetben, ha „osztálykülönbség” alakul ki az
egyesületek között. További egyesület (alacsonyabb osztályban) anyagi támogatást csak
akkor kaphat, ha fiókcsapatként működik tovább.
Feltétel: Közös játékos állomány, összehangolt szakmai munka, bajnokságban való
részvétel.
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További – nem pénzbeli – támogatásként a városi sporttelep használatát, a városi
sportcsarnok használatát, valamennyi városrészi sportpálya használatát és a tekepálya
ingyenes (használati díj fizetése nélküli) használatát biztosítja, de a rezsiköltségek (villany,
víz stb.) megfizettetésével.
- Az önkormányzat vezetésének vállalnia kell, hogy segíti a sportegyesületeket támogatók,
szponzorok szerzésével, a velük való kapcsolatfelvétel koordinálásával. Ugyanis lehet, hogy
más a súlya egy potenciális támogató szemében, ha az önkormányzat is jelen van a
kapcsolatfelvétel idején.
A pénzbeli támogatás további feltételei:
- Rendezett szervezeti viszonyok: működő egyesület, megválasztott/megbízott egyesületi
elnök, évente beszámoló a szakmai munkáról; elszámolás a korábban megkapott
támogatással.
Az önkormányzat évente az elkülönített sporttámogatási keretből pályázat alapján is
juttathat támogatást. A támogatás felosztása előtt szempontrendszert határoz meg, aminek
a pályázóknak meg kell fellelniük.
Az önkormányzat ösztönzi a sakk-sportág iskolai szintű bevezetését.
Versenysport – nem csapatsportágakban
- Anyagi támogatás nem csapatsportágakban kizárólag pályázat alapján, utazási
költségekre, és nevezési díjakra adható.
EB-re, VB-re, Olimpiára készülő versenyzőkkel külön, egyéni, ún. felkészülési szerződés
köthető!
Városi sportszervezési feladatok
- Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy szentgotthárdi sportegyesületek,
egyéb szervezetek, magánszemélyek részvételével városi egyesület jöjjön létre, mellyel a
sportfeladatok ellátására az önkormányzat megállapodást köt. Ennek alapján a szervezet
feladata a sportszervezői feladatok ellátása, kapcsolattartás sportügyekben az
Önkormányzattal, kapcsolattartás a város sportegyesületeivel, oktatási intézményekkel a
település sportéletének szervezése érdekében. Feladatai a szabadidősport, diáksport
rendezvények szervezésén túl versenysport városi/térségi szervezése. Ennek keretében a
szabadidősport, diáksport városi szintű szervezési feladatain túl kistérségi bajnokság
szervezése is cél.
Az egyesület napi szakmai feladatait munkaszervezet vagy sportszervező (referens)
látja el, aki a SZOI sportért felelős szakmai igazgatója is.
Az Egyesület évente munkatervet készít és fogadtat el az Önkormányzattal a sportfeladatok
ellátásáról. Az Egyesület rendszeresen beszámol az Önkormányzatnak a végzett
munkájáról. Az Egyesület vizsgálja a sportfeladatok kistérségi szinten való ellátásának a
lehetőségét is.
- A sport kistérségi szinten való szervezése távlati elképzelésként megfogalmazódik. Ennek
első lépéseként cél, hogy a szentgotthárdi, az őriszentpéteri, a zalalövői, a lendvai,
muravidéki és a jennersdorfi kistérségek több sportágban rendezzenek versenysorozatokat!
Az Önkormányzat támogatja, hogy történjenek kísérletek a csak kedvtelésből, saját
felelősség alapján játszó labdarúgócsapatok részére kistérségi versenyrendszer
megszervezésére.
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A fiatalok sportolásának segítése
Sport az iskolai keretek között
- A mindennapos testnevelés bevezetése országosan is körvonalazódó folyamat, bár országos
szinten ennek a feltételei nehezen biztosíthatók. Szentgotthárdon a mindennapos
testmozgás bevezetésével ennél előbbre tartunk – és legalább ezt a formát akkor is meg kell
tartanunk, ha országosan ebben mégsem lesz döntés. Ez osztályonként 3 testnevelésórát
jelent, a másik két órában testnevelésórának nem minősülő foglalkozást kell tartani.
Elvárás valamennyi oktatási intézménytől, hogy ezt megszervezze az általános iskolák
szintjén. Végig kell gondolni ennek bevezetését a középiskolákban is. Szükség van ehhez a
sportegyesületekre is, ahol a rendszeresen foglalkoztatott gyermekek ilyen sportolása a
mindennapos testmozgás nem kötelező testnevelési óráinál beszámítható. Elvárás, hogy az
iskolák a mindennapos testmozgás rendjét tanévenként meghatározzák és a fenntartóhoz
jóváhagyásra bemutassák, amibe bele kell foglalni az egyesületektől elvárt teendőket is.
- A SZOI intézményben foglalkoztatott sportszakmai vezető jelenléte és a végzett munkáról
való beszámolója mostantól a negyedéves intézményi kontrollrendszeres megbeszélés része.
- A „Genodisc-program” folytatása szükséges.
Iskolai kereteken kívüli sportolás az iskolás korosztálynál
- Az utánpótlás nevelését végző műhelyek adják a felnőtt bajnokságban játszó labdarúgó- és
kézilabdacsapatok serdülő- és ifjúsági játékosait. Jelentős értéket képviselnek, ahol
tehetséges gyerekekkel foglalkoznak hozzáértő, képzett és lelkes edzők, testnevelők.
Munkájuk rendkívül fontos, értéket teremt, így támogatandó, mert a fiatalok részére
sportolási lehetőséget biztosítanak, másrészről mert utánpótlást adnak a városi
sportegyesületek részére. Az utánpótlást képző műhelyek részére támogatás megadása
ezeknél a sportágaknál önkormányzati feladat. E munka segítése a létesítmény
biztosításával, ingyenes létesítményhasználat lehetővé tételével történik (sportcsarnok,
sporteszköz ellenszolgáltatás nélküli rendelkezésre bocsátása), illetve a műhelyek számára
anyagi támogatás biztosítása a sportra szánt keretekből.
- Új műhelyek létrehozása: A termálfürdő uszodája, a csónakkikötő, a Rába és a Hársas-tó
biztosítják a feltételeket az eddiginél hangsúlyosabb vízi sport-oktatásra. Uszodánk
jóvoltából minden szentgotthárdi gyermeknek meg kell tanulnia úszni, és be kell vezetni
őket az egyéb vízi sportok űzésébe is (evezés, vízilabda stb.). Ennek kapcsán meg kell
vizsgálni az iskolai képzésbe bevezethető specializáció lehetőségét: egy vízi sportképzést. Ez
azt is jelenthetné, hogy akár az ország távolabbi részeiről is fogadni lehetne tanulókat,
akikből akár a jövő élsportolóivá is válhatnának egyesek. Adottságaink jobb kihasználását
jelenthetné ez.
- A Diáksport Egyesületnek továbbra is meghatározó szerepe lesz. A DSE sporttámogatást
kap az önkormányzattól a jövőben is. Azonban az ott folyó munkáról, az éves tervekről a
DSE részletes tervet köteles készíteni, ami igazodik az önkormányzati tervekhez és
koncepcióhoz és melynek alapján ellenőrizhető a célok teljesülése. Ebben segítséget kell
nyújtania a SZOI sportügyekért felelős igazgatójának is. A DSE is az a szervezet, mely a
testnevelési órákon túli sportolás biztosításával bekapcsolódik a mindennapos testmozgás
testnevelési órán kívüli részébe, csak ezt az eddiginél nagyobb kontroll alatt kell tennie.
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- A testnevelők kötelessége és felelőssége az is, hogy a városi sportrendezvényeken a
tanulók minél nagyobb számban részt is vegyenek. A sport megszerettetésének egy igen
fontos része a gyermekek részvétele a városban rendezett sportversenyeken, ahol megnézik
őket a szülők, a barátok és rokonok. Ehhez azonban versenyeket kell szervezni – városon
belül, iskolák között, osztályok között. E versenyek megszervezése a DSE egyik legfontosabb
feladata. Az önkormányzati támogatás egyik feltétele az ilyen bajnokságok megszervezése.
Az egészség mint megőrzendő érték és a sport
- Ezen a területen igen jó irány a Sportbarátok Egyesületének sok éven át folytatott
munkája. A cél ennek felélesztése, amihez – megfelelő programterv bemutatása esetén – az
önkormányzat támogatást ad. Más sportrendezvényeket szervező szentgotthárdi civil
szervezet is bekapcsolódhat ebbe.
- Az Önkormányzat által kezdeményezett kampányok, akciók szervezése Szentgotthárdon:
pontgyűjtő szabadidősport megmozdulások szervezésével, illetve ilyen akciókhoz való
csatlakozással (pl. keressük Szentgotthárd legegészségesebb családját akció folytatása).
- Nagyobb nyilvánosságot kell adni a sport és egészség témakörének (pl. kerekasztalbeszélgetésekkel, az eredményeket elérők számára városi nyilvánosság biztosításával, ami
elismerés egy-egy, az átlagember teljesítményénél nagyobb teljesítménynek elismerése, amit
valaki éveken, évtizedeken keresztül végzett, elért. Az ilyen példának feltétlenül mozgósító
ereje van.
- Futásra, gyaloglásra alkalmas útvonalak kijelölése néhány erdei területen, a Hársas-tó
környékén stb. – figyelemmel az idegenforgalmi koncepcióban e témákban mondottakra is.
- Támogatást kell nyújtani: erkölcsit, pénzbelit és természetbenit a nem önkormányzati
szervezésű tömeget megmozgató sportrendezvényeknek (pl. Csatafutás) mindaddig, amíg a
rendezvény el nem éri azt a szintet, amikor az már önállóan is nyereségesen tud működni.
- A sportkoncepciójában Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja új mozgást
népszerűsítő programok generálását is. Kívánatos lenne pl. a Nyári (szabadtéri) Alpokalja
sorozat kispályás bajnokság iskolai sportudvarokon, több helyszínen.
- Az élményfürdő minél alaposabb bevonása az egészséges életmód és mozgás
elterjesztésébe igen fontos lehetőség. Ehhez több feltétel is adott (díjak, nyitvatartási idő,
bérleti lehetőség, szabadtéri strandolási lehetőség stb.).
Záró rendelkezések
- A koncepció megvalósítása érdekében az önkormányzat kétévente cselekvési tervet készít,
amiben kibontja és konkretizálja a sporttal kapcsolatos teendőket.
Szentgotthárd 2011. június 18.
Huszár Gábor
polgármester
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról
I. Lejárt határidejű határozatok:
193/2003. számú képviselő-testületi határozat 7./ pontja:
193/2003. sz. Képviselő-testületi határozat 7. pontjában a Képviselő-testület felkérte a Védőnői Szolgálatot,
hogy minden tanév végén a tanulóifjúság egészségi állapotáról írásos jelentés készüljön. A védőnői szolgálat az
alábbi jelentést adta:
Jelentés az ifjúság egészségügyi állapotáról
Kissné Unger Anita iskolavédőnő beszámolója:
Iskolavédőnőként a város két általános iskoláját látom el. Az Arany János Általános Iskolában 1-4 osztályt és az
eltérő tagozatot (5-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-os korosztályt vizsgálom.
Ez év szeptemberétől a páros osztályokat vizsgáltuk (2,4,6,8 osztály),.Az iskolai szűrővizsgálaton az alábbi
táblázatba foglalt eltéréseket tapasztaltuk.

Hátgerinc ferdülés
Hanyagtartás
Lúdtalp
Szemüveges
Asthma bronchiale
Allergia

Arany János Általános
Iskola
0,5 %
2%
15 %
15 %
1-2 %
2%
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Széchenyi István Általános
Iskola
1%
5-6 %
18 %
10 %
3%
2%

Idegrendszeri eltérés
Egyéb megbetegedés
Túlsúly

0,01 %
1-2 %
10 %

0,01 %
1%
15 %

A táblázatban is látható, hogy a tartási rendellenességek, a lúdtalp, a kövérség és az allergiás megbetegedések
aránya egyre növekszik.
Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az iskolákban. Lúdtalp
tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek.
Teljes felmentés, csak nagyon indokolt esetben fordul elő.
Gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvos azokat, akiknek az
egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást.
Úszás oktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a második osztályos gyerekek.
A 2010-2011-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy mindennap van lehetőség a
mozgásra.
A kövérség és az allergiás megbetegedések érdekében nagyon fontosnak tartom a felvilágosító órák megtartását,
mert úgy gondolom ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A jó példa mutatásával még a
gyermek is hatással lehet a szülei szokásaira.
A felvilágosító órák egész tanévben zajlanak.
Alsó tagozatban 1-4 osztályban: - egészséges táplálkozásról
- helyes tisztálkodásról, fogápolásról
- testmozgás fontosságáról
- allergiáról
- káros szenvedélyekről
- a negyedik osztályban, és az eltérő tagozat 5-8-ik osztályban a serdülő
korról (lányoknak, fiúknak) tartok órákat.
Novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedőt szervezek, ami rajzversenyből és játékos feladatokból
áll ,, Egészséges életmód” címmel.
Az iskolai programban minden évben szerepel ennek a vetélkedőnek a lebonyolítása, ami az eddigi
tapasztalataim alapján a gyermekek körében mindig sikeres volt.
Diáknapon rendszeresen részt veszek elsősegélynyújtó versenyfeladatokkal.
A kötelező védőoltások 100 % - ban megtörténnek.
Felső tagozat 5-8 osztályban:
5. osztály:
- táplálkozási program zajlik ( ingyenes NUTRIKID egészséges
táplálkozásról szóló munkafüzetet kapnak.
- serdülőkorról ( külön lányoknak, külön fiúknak )
- káros szenvedélyekről ( dohányzás ellenes program )
- drogprevenciós órák ( életvezetési ismeretek címmel tartok órákat)
6. osztály
- serdülő korról, serdülőkori változásokról
- káros szenvedélyekről ( alkohol, dohányzás, drog )
- drogprevenciós órák
7. osztály:
- párkapcsolatokról, szex. felvilágosítás
- káros szenvedélyekről
- drogprevenciós órák
- nemi betegségek, AIDS, hepatitis
8. osztály:
- terhesség gyanújelei, terhességmegszakítás
- nemi betegségek
- AIDS
- drogprevenciós órák
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Drog prevenció: drog stratégia értelmében az ötödik osztálytól a nyolcadik osztályig életvezetési ismeretek
címmel több órán keresztül személyiségfejlesztéssel
foglalkozunk. Didaktikai játékok segítségével tanítjuk meg a káros szenvedélyek
visszautasítására. – Tudj nemet mondani!
A tapasztalat alapján hasznosak és sikeresek a gyerekek körében ezek az órák.
Novemberben iskolai egészségnevelési vetélkedőt bonyolítok le, ami az iskolai programban már évek óta
szerepel. A Széchenyi István Általános Iskolában vöröskeresztes szakkört is vezetek, ahol egészségnevelési,
csecsemőápolási és elsősegélynyújtási ismereteket tanítok.
Területi és megyei versenyekre készítem fel a tanulókat. A városi véradáson is részt veszünk.
Veszelovics Tímea ifjúsági védőnő beszámolója:
Ifjúsági védőnőként dolgozom a város két középiskolájában, így a 11-18 (20) éves korosztály egészségügyi
állapotát kisérem figyelemmel. A felmérések a kötelező iskolai szűrővizsgálatok alkalmával történek. A két
iskolába 860 tanuló jár.
Már több éve teszem ezt a jelentést, ill. a vizsgálatokat és a korábbi évek tapasztalatával összevetve
nagymértékű változás nem történt.
Komolyabb krónikus betegséggel a tanulók 20%-a gondozott, ez kb. 150 főt jelent.(Két iskolában együtt.)
Ebből: 5% anyagcsere és endokrim betegség miatt
15% keringés rendszeri (magas vérnyomás) betegség miatt
2% érzékszervi(halláskárosodás) elváltozás
3% idegrendszeri elváltozás
17% mozgásszervi elváltozás
55% légzőszervi elvált. (allergia, asthma) miatt.
2% onkológiai gondozott
Ezen gyerekek gondozását az illetékes szakgondozó végzi, helyileg csak állapotuk figyelése történik.
Védőnői szűrővizsgálat által a gyerekek testsúlya, testmagassága, vérnyomása, láttás, hallás és mozgásszervi
vizsgálata. Ennek alapján az össz létszám
40% túlsúlyos
40% tartási rendellenességgel küzd
40% lúdtalp
30-40% szemüveges
Tehát majdhogynem mindenkinek van kisebb nagyobb mértékben valamilyen elváltozása, de több olyan
gyermek van akinek akár 3 is (pl: szemüveges, túlsúlyos és lúdtalpas.)
Ezek azok az elváltozások, amelyekkel szakgondozás által kontroll alatt nincsenek a gyerekek, de állapotuk
általam van kisérve, hogy a komolyabb betegségeket meg lehessen előzni.
Számomra elszomorító, hogy különösen a lányok közt található sok túlsúlyos és ez számukra teljesen
természetes így. Teljesen jónak vélik, ha üdítőznek, chipseznek, sőt energia italt fogyasztanak. Kevés azon
tanulók száma, akiknél eljut a tudatukig, hogy túlsúlyosak, tisztában vannak vele, de semmit nem hajlandók
tenni ellene. Oly annyira lusták (mást nem mondhatók), hogy az iskolai testnevelés órán sem hajlandók tornázni,
nemhogy még külön mozogjanak valamit. Nagyon nehéz és kitartó munka árán lehet náluk szemléletmód váltást
elérni, vagy esetlegesen mozgásra bírni őket.
Említésre méltó, hogy a tanulók kb. 20%-a szociális okból veszélyeztetett, amely szintén befolyásolhatja
egészségi
állapotukat.
(pl.
nem
megfelelő
minőségi
táplálkozás)
Tanulók közzel fele dohányzik, és egyéb káros szenvedélyeket is kipróbálnak, vagy alkalomszerűen élnek
vele.(Némelyikük
rendszeresen)
A gyerekek egészségük érdekében rendszeresen hallgatnak egészségnevelési előadásokat és nagyon sokrétű
törekvés, van arra, hogy egészségesebben éljenek.
A tanév folyamán mindkét középiskolában drog prevenciós előadásokat hallgattak a tanulok. Ez pályázat útján
valósulhatott meg.
Mindkét iskolában rendszeresen tartanak gyógytestnevelési órákat, ahol a nevelő a betegségnek megfelelő
gyakorlatokat végezteti a tanulóval.
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Személy higiénia vizsgálatok is történek egész tanév során. A gyermekek megfelelő higinével rendelkeznek,
néha fordul elő pedikulosis(fejtetű), de ez elhanyagolható számban.
Ide tartozó, hogy a gyerekek közel 80%-a hiányos, rossz fogazattal rendelkezik. Hiába az iskolai szűrővizsgálat,
azt követően már nem hajlandók vissza menni és el is utasítják a fogászati kezeléseket. Az utolsó pillanatban
mennek el, amikor már csak húzni lehet.
Fontos beszélnünk a gyermekek pszichés állapotáról is, ami sajnos nem jó.
A tanulók közel 10%-a küzd valamilyen lelki eredetű problémával.
A serdülőkori depressziótól egészen a pánik betegségig.
Apróbb hangulati labilitások, viselkedésbeli problémák is vannak.
Szerencsére a tanév második felétől pszichológus tud foglalkozni a problémásabb gyerekekkel, az egyszerűbb
esetek a nevelési tanácsadó szakembereihez járnak.
Szomorú tény, a tanév folyamán elterjed a gyerekek közt az agresszív viselkedési forma, egymással szemben.
Egész komoly testi-lelki bántalmazás vagy csupán csak a lelki zsarolás megtalálható volt.
Megfigyelhető, hogy e magatartási forma főként a szakiskolások körében található, ill. nem megfelelő szociális
háttérrel rendelkező gyerekeknél. (mint egy otthonról hozott magatartási forma.)
A gyermekjóléti szolgálat munkatársai is segítenek a problémásabb gyerekek ellátásában, ill. én foglalkozom,
vagy addig, amíg megfelelő szaksegítséghez eljutatni nem tudjuk.
Az általam adott tájékoztató belső használatra van, média felé nem publikus!

252/2010. számú képviselő-testületi határozat 1. számú mellékletének 4./ pontja:
Az elmúlt három hónap rendkívül eseménydús volt környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekben.
3. lakossági hulladékgyűjtő szigetek mellé egy újabb, a háztartási sütőolaj gyűjtő konténer került
kihelyezésre.
4. elindult a Regionális Légszennyezettség Mérő projekt
5. elkezdődött a zsidahegyi lakossági folyékony hulladékártalmatlanító telep rekultivációja
6. az OPEL- fejlesztés eredményeként, jelentős költségmegtakarítással, árvízvédelmi beruházás történt,
Önkormányzati területeket földdel töltöttünk fel
7. megtörtént a veszélyes fák kivágása
8. folyamatos ellenőrzés történik a Rábán.
A beszámoló több területtel is foglalkozik.
Környezettudatos nevelés kicsiknek, nagyoknak:
A SZEOB Játékvár Óvodában tett látogatásom rendkívül tanulságos volt.
Az óvodapedagógusok nagyon komolyan veszik, hogy a legkisebbjeink környezettudatos nevelése a lehető
legnagyobb figyelmet kapjon. Már ezek a kis emberkék is tudják, hogy mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés,
mit jelent az, hogy védeni kell a fákat, virágokat, nem szabad szemetelni, szeretni kell állatainkat. Az igazgató
nő nagy szeretettel beszélt az intézményben folyó munkáról.
Elmondta, hogy a kisgyermekek számára egyforma súllyal bír, ha a foglalkozás a csoportszobákban, vagy
az udvaron történik. A szabadban is éppen olyan feltételeket kell számukra biztosítani, hogy tudatosulhasson
bennük az, hogy a környezetüket minden területen tisztán kell tartani. Legyen az óvoda, lakás, utca, vagy
játszótér.
Ennek kapcsán szomorúan tapasztaltam, hogy a lehető legnagyobb dolgozói áldozathozatal ellenére az
udvar, a kerítés környéke rendezetlen. A kaszálások, a homokozó állandó tisztán tartása, bizony nem
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rendszeresen történik ott, ahol véleményem szerint a legfontosabb lenne, vagyis városunk legfiatalabb polgárai
környezetében. A járdák állapota erősen kifogásolható, néhol balesetveszélyes.
Közös bejárást javaslok annak érdekében is, hogy a veszélyessé vált fákat kivágjuk. Tudjuk, hogy a
közszolgáltató vállalat erőn felül, lehetőségei szűk terében teljesít, mivel anyagi és humán többleterővel nem
rendelkezik. Megfontolandó lenne minimum egy fő karbantartói státusz létrehozása.
A lakossággal való állandó kapcsolattartás eredményeként számos kérdés merült fel. Kellő megértés
mutatkozott minden olyan esetben, amely komoly bírságot feltételezett volna, ha nincs szándék a
törvénytelenség megszüntetésére. Pl. veszélyes hulladék kezelésével és tárolásával kapcsolatos ügyek, gaz
égetés, szabálytalan hulladéktárolás, szelektív edények használatával kapcsolatos ügyek.
Az Ausztriából importált szemét egyre nagyobb mértékben terheli környezetünket. Sajnos terjedőben
van a már ismert módszer. Gépjárművekben, zsákokban érkezik a kommunális szilárd hulladék leginkább
honfitársaink autóival. A legdurvább eset az volt, amikor egyik áruházunk mellett lévő utcai hulladékkosárhoz
három szeméttel teli zsákot helyeztek el. Az esetek egyre szaporodó tendenciáját szigorú fellépéssel kell
megakadályozni.
A februári ülésen, a kutyatulajdonosok felé történt intelmek is pozitív visszhangra találtak. Egyre több
zacskós sétáltatót látni, hiszen nyáron különösen fontos, hogy a kedvencek melléktermékei megfelelő helyre
kerüljenek. Igazán örvendetes, hogy semmiféle negatív megjegyzés nem érkezett ebben a témában.
Vizes, vízparti ügyek:
Folyamatos tárgyalások folynak annak érdekében, hogy pihenésünk, szabadidőnk kellemes környezetben
történő eltöltése biztosított legyen.
A Füzesi úti un. vápa tározó bővítése mellett döntött a Horgászegyesület. Tárgyalásokat folytatunk a
Nyu.Du.Viz.Ig. és az Őrségi Nemzeti Park vezetőivel. Zöld utat kapott egy harmadik, nagyobb tó
megvalósítása.
A Hársas tó melletti élőhely megóvását célzó környezetvédelmi beruházás is a befejezéshez közeledik. A tó
környezetének megóvása egyik kiemelt feladatunk, mely évek óta tartó Önkormányzati támogatás mellett ez
idáig problémamentes volt.
A jövőben megalakuló civil összefogás a további lehetőségek keresése mellett, olyan fejlesztéseket
kíván megvalósítani, mely az egyre nagyobb számban érkező turisták kényelmét, komfortérzetét fogja szolgálni.
Ez alapul fog szolgálni ahhoz, hogy a Kormány Hivatal által szabott feltételek biztosítva legyenek annak
érdekében, hogy 2012-től hivatalosan is lehessen fürödni az ország egyik legszebb környezetében lévő tavon.
2011. június 17-én tárgyaltam Nádor István igazgató úrral. A szentgotthárdi duzzasztó átépítése ebben
az évben nem kezdődik el. Az okok nem Önkormányzattal kapcsolatosak, ezért erről nem ejtek szót, de annyi
felhatalmazást kaptam, hogy leírjam, a közös Határvízi Bizottság javaslatára az osztrák fél további 150.000
Euróval támogatja a gát átépítését.
Az árvízvédelemmel kapcsolatos fejlesztést ezen Testületi Ülésen tárgyaljuk.
A Rába védőgátjain ebben az évben még nem volt kaszálás, kivéve a meder két oldalán az un. Indiai
Keserűfű vágását végezték el a Közszolgáltató Vállalat dolgozói. A Vízügy részéről ígéretet kaptam, hogy július
első hetében Szentgotthárd térségében is elkezdődik a partszakasz és a védőgát kaszálása.
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Romos ügyek :

Visszatérő lassan klasszikus téma a városképet romboló két objektum helyzete. Az egyik a volt Kaszagyári
terület, a másik pedig a Deák Ferenc utcában lévő volt Turista szálló ügye. Tudjuk, hogy mindkét terület
magántulajdonban van, ezért a magántulajdon védelméről szóló törvény bizonyos korlátokat emel. Mindezek
ellenére mellékeltem az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény egyes
részeit.
E tárgyban tisztelettel kérem a műszaki iroda által történt levelezéseket mellékelni, abban az esetben, ha ez
nem sért személyiségi jogokat. Kérem ezt azért, hogy leginkább a volt szálloda ügyében a szomszédok
segítségével a törvény eszközeivel léphessünk fel a tulajdonos, vagy tulajdonosok ellen.
Kérem a tisztelt testületet, hogy a beszámolót, a lehetséges kiegészítésekkel együtt elfogadni szíveskedjen.
Az embereknek joguk van a tiszta környezethez.
Labritz Béla sk.
Környezetvédelmi Tanácsnok

137/2011. számú képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 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 megpályázta a települési önkormányzatok részére szociális
gyermekétkeztetés céljára nyújtott igénybe vehető állami támogatást. A pályázatunk sikeres volt.
Az elnyert 166.500,-Ft állami támogatás, valamint 166.500,-Ft önrész vállalásával az önkormányzat 20 gyermek
részére biztosít étkeztetést a nyári szünidő folyamán 45 munkanap időtartamban.
A gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek kiválasztásában az előzetes igényfelmérést követően a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát vettük figyelembe.
Az étkeztetést a gyermekek részére az ELÁMEN ZRT. által működtetett Széchenyi Étteremben, illetve Arany
Étteremben valósítjuk meg 2011.06.20-tól 2011.08.19-ig. A meleg ebédet az ELÁMEN ZRT 370,Ft/gyermek/nap áron biztosítja. Az érintett családok értesítése az étkeztetés igénybevételéről megtörtént.

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról
Hatósági és Okmányiroda:
1. Az okmányirodai hosszabbított ügyfélfogadás egyre ismertebb az ügyfelek körében, az ügyforgalom
emelkedő tendenciát mutat. Június első hétfőjén 32 ügyet intéztünk a hosszabbított ügyfélfogadási idő
alatt /áprilisban összesen 38-at, májusban összesen 89-et/
2. Előreláthatóan 2011. június 28. napjával indul a bankkártyás fizetés lehetősége az okmányirodában a
központi okmányiroda tájékoztatása szerint, de ez a szükséges informatikai rendszerek aktiválásának
függvénye. E mellett természetesen fenntartjuk a hosszabbított ügyfélfogadás ideje alatt a házipénztári
fizetési módot is.
3. Megnövekedett a honosítási kérelmek száma az elmúlt időszakban. 8 db egyszerűsített és 1 db normál
honosítási kérelem került felterjesztésre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. 1 kivételével
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valamennyi kérelmező úgy nyilatkozott, hogy Szentgotthárdon kívánja az állampolgársági esküt letenni.
Valamennyi kérelem elbírálása folyamatban van.
4. Elkezdődött a 2011.évi népszámlálás előkészítése. A népszámlálási felelős a jegyző, kijelölésre került a
népszámlálási előadó, megérkezett egyeztetésre a KHS-tól a számláló körzetek listája, előre láthatóan 53
számlálókörzet lesz a városban, külön körzetet képeznek az intézmények.
5. Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa soron következő ülését június 28-án tartja.

Műszaki Iroda:
 Megrendeltük a Szentgotthárd 716/2. hrsz-ú ingatlanon (Táncsics M. utca 32.) lévő, a Zsidapatakba csatlakozó 1 db NA 40-es, illetve 1 db NA 60-as méretű városi zártcsapadékcsatorna sérült, balesetveszélyes kitorkollásának helyreállítását. Kivitelező:
Vízéptek Bt. Szombathely
 Megtörténtek az alábbi vízkár-elhárítási feladatok elvégzése:





Szentgotthárd, Kossuth L. utca 4. számú ingatlan előtt, a járdában lévő mozgó, balesetveszélyes
aknafedlap javítása;
Szentgotthárd, Széll K. tér 21. kapubejárója előtt lévő megsüllyedt térkőburkolat helyreállítása;
Szentgotthárd, Vakarcs K. utca 7. számú ingatlan előtt lévő leszakadt rácsos csapadékvíz
összefolyó akna helyreállítása;
Szentgotthárd, Május 1. utca – Malom utca kereszteződésében lévő fa pallókkal fedett áteresz
elkorhadt, balesetveszélyes elemeinek cseréje;

Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat.
 Megtörtént az állami tulajdonban lévő, a Hársas-tóhoz vezető - Szentgotthárd 0607/2. hrsz-ú
- bekötőút kátyúzása. Kivitelező: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Körmendi üzemmérnöksége
 Megtörtént a város közterületein és a közintézményei környezetében a rágcsálók vegyszeres
irtása. Kivitelező: Székely Gábor kártevőirtó vállalkozó Körmend
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közcsatorna hálózatokban a rágcsálóirtás a mindenkori
szolgáltató feladata.
 Az alábbi útkarbantartási, vízkár-elhárítási munkálatokat elvégzését rendeltük meg a város
területén:



Szentgotthárd-patak 250,00 fm hosszúságú szakaszának iszapolását, kitermelt iszap szükség
szerinti elszállítását. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely, teljesítési határidő: 2011. július
31.;
Szentgotthárd, Rózsa F. – Zsidai utca 450,00 fm hosszúságú szakaszán az útpadka nyesését, árok
iszapolását és az útpadka rendezését. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely, teljesítési
határidő: 2011. július 31.;
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Szentgotthárd 190. hrsz-ú út nyugati oldalán, illetve a Szentgotthárd 027. hrsz-ú ingatlannal
folytatódó csapadékvíz-elvezető árok iszapolását, kitermelt iszap szükség szerinti elszállítását.
Kivitelező: ÚTPLAN Kft. Zalaegerszeg, teljesítési határidő: 2011. július 31.;
Szentgotthárd 052. hrsz-ú földútra a Kis u. csatlakozásánál 4,00 fm hosszúságú rácsos áteresz
készítését, illetve a csatlakozó 260,00 fm hosszúságú nyílt árok iszapolását, kitermelt föld
elszállítását. Kivitelező: ÚTPLAN Kft. Zalaegerszeg, teljesítési határidő: 2011. július 31.;
Szentgotthárd-Farkasfa, Kiserdő utca, Zsilavek utca 3590,00 m2 felületen történő profilozását,
hengerezését, anyagpótlását vörös kavicsból. Kivitelező: ÚTPLAN Kft. Zalaegerszeg, teljesítési
határidő: 2011. július 31.;
Szentgotthárd – Zsida, Örökzöld utca 770,00 m2 felületű szakaszának felújítását (meglévő út
felületének profilozása, mart aszfaltos kiegyenlítés átl. 5,00 cm vtg-ban, tömörítés, két rétegű
bitumenemulziós felületi zárás). Kivitelező: ÚTPLAN Kft. Zalaegerszeg, teljesítési határidő:
2011. augusztus 15.;
Szentgotthárd – Farkasfa, Fővég utca 1800,00 m2 felületű szakaszának felújítása (Az úthibák
javítása átlg. 8,00 cm vtg-ú mart aszfalt bedolgozásával, hengerezésével). Kivitelező: ÚTPLAN
Kft. Zalaegerszeg, teljesítési határidő: 2011. augusztus 15.;
Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain az úthibák javítása (kátyúzás) kisforgalmú,
aszfaltmakadám utcákban FA-8-as jelű hidegaszfalt keverék bedolgozásával, tömörítéssel, a nagy
forgalmú, hengerelt aszfalt felületű utakon, parkolókban kátyúk körülvágásával, AC-4-es jelű
meleg aszfaltkeverék bedolgozásával, tömörítéssel. Kivitelező: Varga és Varga Kft. Vasvár,
teljesítési határidő: 2011. augusztus 15.

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat költségvetésében az út-híd felújítási, illetve
vízkár-elhárítási célokra biztosított szűkős forrásokra tekintettel a fenti feladatokon kívül a jövőben csak a
közvetlen balesetveszélyt jelentő munkák elvégzésére lesz lehetőség. Továbbá a kátyúzási munkálatoknál csak a
balesetveszélyes, kis felületű úthibák (ütőkátyúk) javítását tudjuk elvégeztetni, az útegyenetlenségek, kisebb
nyomvonalsüllyedések, kimosódások helyreállítását ebből a keretből nem lehet elvégezni. Az önkormányzat
költségvetésében biztosított forrásokra tekintettel ezt követően keletkező úthibák javítását csak ideiglenesen,
vegyes kőzúzalék bedolgozásával tudjuk majd elvégeztetni.

 Az alábbi köztéri hirdetőtáblák felújítása, áthelyezése történt meg a város területén:





Szentgotthárd, Kethelyi út 52. (Nyírfa vendéglő előtt) előtt magánterületen lévő hirdetőtábla eltávolítása,
kettéválasztása, felújítása (tisztítása, felújító festése) és kihelyezése Szentgotthárd, Brenner J. térre,
illetve Szentgotthárd, Arany J. utca – Árpád utca kereszteződésébe;
Szentgotthárd, Ady E. utcában (vasútállomás előtt) lévő hirdetőtábla kettéválasztása, felújítása
(tisztítása, felújító festése) leválasztott rész kihelyezése folyamatban van a Szentgotthárd – Rábatótfalu
városrészre.

Megrendeltük Szentgotthárd város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú
utakon lévő burkolati jelek (gyalogos-átkelőhelyek, kerékpáros átvezetések, veszélyes zónák,
felálló sávok stb.) felújító festését. Kivitelező: ÚTPIKTOR Kft., Szombathely, teljesítési
határidő: 2011. július 15.

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
- Lakóház építésére és bontására kiadott engedélyek száma:
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5

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

2
3
4
2
6
2
5
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. május 1-én:
Bevételek május 1 – május 31.:
Kiadások május 1 – május 31.:
Elszámolási számla egyenlege május31-én:

- 181.273.269,- Ft
48.554.327,- Ft
- 87.565.760,- Ft
- 200.284.702,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 225.296 e/Ft.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása
érdekében!
Adóhatósági munka:
Május hónapban beérkeztek az adózók iparűzési-, és kommunális- adóbevallásai. Folyamatosan dolgozzuk fel a
bevallásokat, küldjük ki a hiánypótlásra, javításra a felszólításokat.

III. Tájékoztatók
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének május
havi információs jelentése
A Kirendeltség tájékoztatása szerint információs jelentést későbbi időpontban tudnak adni.

Nyert a svájci-magyar pályázat – Energiaváros lesz Szentgotthárd?
Támogatásban részesült az Önkormányzatnak a Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap (TPPA) konstrukcióra benyújtott pályázata. Az elnyert
támogatás 18 millió Ft, amelyhez 2 millió Ft önrészt kell biztosítania az Önkormányzatnak, a svájci partner
önerő nélkül részesül a támogatásból a hozzá rendelt projekt tevékenységek arányában. A végrehajtási
megállapodás aláírása folyamatban van.
A projekt címe: Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt
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Az együttműködés célja a klasszikus testvérvárosi kapcsolat kiépítése mellett a luzerni „energiaváros” modell
megismerése, a város energiatakarékosság, fenntartható fejlődés elősegítése területén elért eredményeinek,
tapasztalatainak cseréje.
Projekttevékenységek:
1. Worshop Luzernben: a projekt indulásaként a luzerni tapasztalatok, az energiavárossá válás lépéseinek
megismerése
2. Tanulmányút Luzernben – az energiaváros projekt megismerése a gyakorlatban és workshop helyi
szakértőkkel, Hogyan vált Luzern energiavárossá? címmel
3. Legyen Szentgotthárd energiaváros! – workshop Szentgotthárdon
4. „Energiaváros” kampány Szentgotthárdon, a program megismertetése a lakossággal, helyi intézményekkel,
iskolákkal, vállalatokkal
5. Szentgotthárd energiaváros stratégia és tervek kidolgozása svájci szakértői csoport által
6. LED parkvilágítás kiépítése a Ligetben
7. A szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iskolában a Luzerni Főiskola (HSLU) CEESAR - iHomeLab-jának
munkatársai által fejlesztett Energia Hatékonysági Vizualizációs Eszköz telepítése
8. A Luzerni Főiskola (HSLU) CEESAR - iHomeLab-jának munkatársai által fejlesztett Energia Hatékonysági
Vizualizációs Eszközhöz kapcsolódó kommunikációs kampány Luzernben
9. Energia auditor bevonása a svájci szakértői csoportba
10. Zárókonferencia Luzernben
Szentgotthárd, 2011. június 21.
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport

Szakmai ellenőrzés
A 20/2011. tanév rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. ( V. 13. )
OKM rendelet 9. § (6) bek. értelmében az oktatási Hivatal 2011. március 1. és május 31. közötti időszakban
szakmai ellenőrzés keretében végezte a kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának vizsgálatát a nemzetiségi
nyelvoktató iskolákban.
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézménye Vörösmarty Mihály Gimnáziumában és az Általános Iskola
Széchenyi István 5-8. Évfolyamában helyszíni ellenőrzés volt. A szakmai ellenőrzés során az alábbi összegző
jelentést készítette a szakértő:

260/270

261/270

262/270

263/270

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges
korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
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A 15/2010.(VII.1.) rendelet : A helyi
környezetvédelem szabályairól szóló ÖKT rendelet
módosításának felülvizsgálata a Képviselő-testület szeptemberi ülésén kerül megtárgyalásra fő napirendi
pontként.
- A 16/2010.(VII.1.) rendelet: Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló
ÖKT. rendelet módosítása változtatást nem igényel.
- A 17/2010.(VII.1.) rendelet: Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjáról
(2010-2014) szóló rendelet felülvizsgálata a Képviselő-testület szeptemberi ülésén
kerül megtárgyalásra fő napirendi pontként.
- A 18/2010. (VII.1.) rendelet:A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről
szóló rendelete módosítása értelemszerűen módosítást nem igényel.
- A 19/2010.(VII.1.) rendelet: A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét
szabályozó rendelet módosítása az augusztusi képviselő-testületi ülésen kerül
megtárgyalásra.
- A 20/2010.(VII.1.) rendelet: A fizetőparkolók működésének és igénybevételének
rendjéről szóló ÖKT rendelet módosítása egyenlőre változtatást nem igényel.
- A 21/2010.(VII.1.) rendelet: Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása változtatást nem
igényel.
-

V. Válasz képviselői felvetésekre:
Dr Sütő Ferenc : A Szent István Gyógyszertár bejáratához a korlát készítése folyamatban van, kivitelező a
Közszolgáltató Vállalat
Virányi Balázs : A Rábatótfalui u forgalomtechnikai problémáinak (forgalomlassító sziget) megoldása végett az
út kezelőjével, a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt Vas Megyei Igazgatóságával egyeztetést kezdeményeztünk.
A volt téglagyári bekötőút irányából érkező csapadékvíz elvezetése végett a meglévő rácsos folyókát kibővítjük.
Dr Haragh László : A Felső utcai gondozatlan ház problémája – sajnos – már régóta ismert, a tulajdonosok
között van a Magyar Állam is. Az elmúlt években a Közszolgáltató Vállalat már többször végzett ott munkát, az
ingatlan képviselőit többször is kötelezzük a szükséges karbantartási munkákra. Amennyiben nem végzik el,
akkor a Közszolgáltató Vállalattól megrendeljük és a számlát a tulajdonosoknak benyújtjuk.
Dömötör Sándor : A Mathiász u, Kertvárosi u. kereszteződésénél az elkopott KRESZ Stop táblát kicseréltettük.
A Szabadság téri liget kaszálását a Közszolgáltató Vállalt elvégezte. A liget felújítását követően tapasztalt
garanciális hibákat a kivitelezővel kijavíttattak, ill. kijavíttatjuk. A vandál rongálások ügyében a Rendőrségen
ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk.
A József Attila u. – Rába hídnál és a Mártirok úti eltűnt szeméttárolók helyett újakat rendeltünk.
Vadász József : A Zsidai u 1. ingatlan előtti villanyoszlop áthelyezése ügyében a levelet irtunk EON –Édász
Zrt területgazdájának.
A Zsidai úti tűzoltó szertár elé az igényelt kőzúzalék kiszállítása folyamatban van.
Szentgotthárd, 2011. június 22.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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VI. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. június 20-án
CÍME

KIÍRÓ

Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása

KEOP-2009-1.3.0

Szentgotthárd
városközponti Liget
fejlesztése

Ivóvízminőségjavítása

NYDOP-2009-3.1.1/C

Szentgotthárdi
háziorvosi rendelő
komplex
akadálymentesítése és NYDOP-2009-5.2.1/A
energiahatékony
felújítása

Regionális
Légszennyezettségi
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés ATHU OP-2007-2013

Városok szövetsége

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés A-H
OP-2007-2013

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

132/2009.
179/2010.

Elszámolható
költségek – nettó:
1F:1.617.000,2F: 30.450.000,-

175/2009

55.555.556,- Ft

302/2009

273/2007
311/2010

55.555.555,- Ft
Elfogadott:
55.286.112,- Ft

87.000.000,-Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,Elnyert
2F: 3.045.000,támogatás:
NYERT
1F: 1.374.450,ÁFA (25 %):
A második fordulóban is.
Ft
1F: 404.250,2F: 27.405.000,2F: 7.612.500,Ft
Elnyert
támogatás:
5.555.556,-Ft Ünnepélyes átadó: 2011.április 29.
50.000.000,- Ft
Igényelt
támogatás:
50.000.000,- Ft
Elnyert:
49.757.501,- Ft

2,6 millió Euro

5.555.555,- Ft

Munkaterület átadás: 2011.04.12.

5.528.612,- Ft

NYERT
A konzorcium vezetője: az ÉszakDunántúli
Környezetvédelmi,
4.365.900,- Ft
Természetvédelmi
és
Vízügyi
(15.876 Euro)
Felügyelőség
Projektindító sajtótájékoztató:
2011.05.16.
Projektindítás 2008. 07.01.
Projektzárás: 2013. 03.31
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

Szentgotthárdi
program
2011.
május 9-i Európa Nap.
A projekt iskolai program részében
a SZOI Vörösmarty M. Gimnázium
diákjai vesznek részt.

Szerencsehozó
Négylevelű Lóhere
projekt

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

MEGJEGYZÉS

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a
szentgotthárdi III.
Béla Szakképző
Iskolában

Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt
Testvértelepülési és
Partnerségi Pályázati
Alap
7/2011. BM rendelet
Szentgotthárd Városi
Iskolai és
Sporttelep fejlesztése I.
utánpótlássport
ütem – Sportöltözők
infrastruktúra
felújítása
fejlesztése
HÁRS jeligével a pályázó
Horgászegyesület
Zöld Iránytű
Szentgotthárd
Alapítvány
Esőbeálló építése és
karbantartási munkák

8 tantermi csomag
1 alkalmazás
szerver csomag

9.576.037,- Ft

0,- Ft

NYERT
Közbeszerzési eljárás folyamatban,
tervezett szerződéskötés:
2011.07.15.

2.000.000,- Ft

NYERT

5.000.000,- Ft

Elbírálás folyamatban.

9.576.037,- Ft

57/2011.
20.000.000,- Ft

84/2011.

20.000.000,- Ft
25.000.000,- Ft

Elbírálás folyamatban.
750.000,- Ft
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok
helyzete 2011. június 20-án
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nyert

8.744.-euro

MEGJEGYZÉS
A
projekt
folyamatban

megvalósítása

659.000.-Ft
KözfoglalkoztatásOFA
szervező foglalkoztatása

19/2011 Önk.
Hat.

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

16/2008.
kistérségi Hat.

Informatikai
infrastruktúra
fejlesztése a SZOI
keretén belül

TIOP-1.1.1/07/1
Informatikai
Pedagógiai, módszertani infrastruktúra
16/2008.
reformot támogató
fejlesztése a
kistérségi Hat
informatikai infrastruktúra Magyarlak-Csörötnek
fejlesztés támogatása
Iskolában
191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült
Foglalkoztatási és
a Támogató
52//2010. Kist.
Szociális Hivatal
szolgáltatás
Hat.
(FSZH)
szakfeladatok tárgyi
feltételeinek
fejlesztésére.
191/2008. (VII. 30.)
Korm. r. alapján állami
támogatásban részesült Foglalkoztatási és
52//2010. Kist.
Közösségi Pszichiátriai Szociális Hivatal
Hat.
Alapellátás
(FSZH)
szakfeladatok tárgyi
feltételeinek fejlesztésére

-----

24.872.500.-Ft

24.872.500.-Ft

5.242.500.-

5.242.500.-Ft

Nem szükséges

Nem szükséges

169.000,-

215.000.-
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Nyert

Megvalósítása folyamatban.

Megvalósítása folyamatban.

169.000.-

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

215.000.-

CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
168.750.-

52//2010. Kist.
Hat.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

168.750.-

0.-
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MEGJEGYZÉS

2011. 05. 31. befejezési határidő

