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a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 79.§-a alapján a polgármester 

az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési 

koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselőtestületet.  

Az Áht. 70.§-a szerint a Jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 

koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő-testület elé.  

Tekintettel a fenti rendelkezésekre az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglalt tartalommal terjesztem a T. Képviselő-

testület elé.  

 

Az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban bemutatjuk az Önkormányzat előirányzatainak 

időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, az 

Önkormányzat költségvetésének teljesülését.  

 

A mellékletben bemutatott részletes adatokból néhány bevételi-, és kiadási előirányzat 

alakulásához a következőket jegyezzük meg: 

 

Az Önkormányzat 2011. I-III. negyedévében a bevételek összesen 71,3 %-on, ezen belül a 

működési bevételek 79,5 %-on, a felhalmozási bevételek 43,8 %-on, a kiadások összesen 67,1 

%-on, ezen belül a működési kiadások 75,8 %-on a felhalmozási kiadások 40 %-on 

teljesültek. 

 

A bevételek közül a helyi adó bevételek 110,1 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül az 

iparűzési adó bevétel teljesülése 117,1 %, ami 70.803 e/Ft többletbevételt jelent. A bevételi 

többletünk azonban sajnos nem nyújt fedezetet a már a költségvetésben megtervezett 

működési hiány – módosított előirányzat: 355.749 e/Ft - és a rendelkezésre álló 

folyószámlahitel – 275.000 e/Ft - különbségére – 80.749 e/Ft-ra – sem. Számolni kell az év 

végéig további várható bevétel kieséssel is egyrészt az eredeti előirányzat szinten 

megtervezett 31.939 e/Ft tagi kölcsön-, másrészt az ez évben nyújtott és esedékessé váló 

22.717 e/Ft tagi kölcsön esetében.  

 

Folyószámla-hitel állományunk szeptember 30-án 96.898 e/Ft volt. A tájékoztató 

elkészítésének időpontjára a folyószámla-hitel állományunk 203.416 e/Ft.  

 

A kiadások tekintetében, ahogy ez a teljesítési szinteken is látható igyekeztünk kizárólag a 

működési feltételek biztosítása érdekében teljesíteni a tervezett kiadási előirányzatokat. A 

teljesített felhalmozási kiadások elsősorban a pályázati támogatásokból megvalósuló 

fejlesztéseket takarják – részletesen az előterjesztés 2. sz. melléklete ad ezekről tájékoztatást. 

 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 2012. március 15-ig a decemberi adófeltöltésen túl 

lényeges bevételt nem várhatunk, így a 275.000 e/Ft hitelkeret – pontosabban a jelenleg 

rendelkezésre álló 71.584 e/Ft – kellene, hogy fedezze a jelentkező kiadásainkat, a minimális 

bérleti díj (2.100 e/Ft/hó) és állami támogatások (8.000-13.000 e/Ft) mellett.  



 

Kiemelt feladatunk a működőképesség fenntartása érdekében, hogy kizárólag a 

működéshez szükséges kiadásokat teljesítsük azok folyamatos kontrollja mellett, nem 

tervezett kiadást nem lehet az előzetesen számított bevételek realizálása mellett sem 

teljesíteni.  

 

Fentiek alapján felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem 

előtt tartásának fontosságára! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni 

szíveskedjen! 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 16. 

 

        

         Huszár Gábor 

         Polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

Tárgy:  Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény  magasabb vezetői ( 

igazgató ) beosztásának ellátására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2012. július 15-én lejár.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) és 

közoktatási intézményekre vonatkozó végrehajtási rendelete, a 138/1992. (X.8.) 

Kormányrendelet 5.§-a alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására  nyilvános pályázatot 

kell kiírni. A pályázati feltételeket a fenntartó határozza meg, a pályázati felhívást a Kjt. 20/A. 

§-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl az ágazati minisztérium hivatalos lapjában is 

közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét a Nemzeti közigazgatási Intézet 

internetes oldalán történő elsődleges közzétételtől kell számítani. A pályázati felhívást az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza 

 

A pályázati felhívást és vele a határozati javaslatot az alapító Szentgotthárd Város 

Önkormányzata véleménye és ajánlása alapján Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa írja ki és teszi közzé. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti jogszabályokban és a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXXIX. törvény 18.§. által előírt feltételekkel szíveskedjen a pályázati kiírást 

véleményezni és elfogadásra ajánlani fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás részére. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata az előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti 

feltételekkel javasolja Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgató beosztására kiírt pályázati felhívás 

közzétételét a Nemzeti Erőforrás  Minisztérium hivatalos lapjában és a Kjt. 20/A. §-ának (4) 

bekezdésében meghatározott közzétételi helyeken. 

  

Határidő: 2011. decemberi kistérségi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester  

             Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető- főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2011. november 9. 

                                   Huszár Gábor  

                                          polgármester       

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet  

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

                             

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

 

igazgató (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2012. július 16-tól 2017. július 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

         9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői 

feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 

 pedagógus szakvizsga, 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

 az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok)  másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.  

 



A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán 

történő közzétételtől számított 30 nap 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 formája: postai úton   

 címzése: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

                     Huszár Gábor elnök      

                     9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

Felvilágosítás: Dr. Gábor László irodavezető; tel.: 94/ 553-021 

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot 

követő első kistérségi Társulási Tanácsi ülés.    

A Társulási Tanács fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 www.szentgotthard.hu 

 www.szentgotthardterseg.hu 

 www.kszk.gov.hu 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 
 

Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium hozzájárulás kérése 
pályázathoz 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet). 
 
Az intézmény 2011. decemberében pályázatot kíván benyújtani a „Határon átnyúló 
együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén” (TÁMOP-2.2.4-11/1) 
pályázati felhívásra. A tervezett projekt célja a szak- és felnőttképzés területén 
szerzett magyar tapasztalatok átadása elsősorban a szomszédos országok szak- és 
felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, 
illetve a munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok 
kidolgozása, tananyagok fejlesztése, amelyek hiányoznak az együttműködő 
országokban, és amelyekre a gazdasági szereplők oldaláról igény jelentkezik. A 
tervezett együttműködés területeiről és intézményeiről a mellékelt kérelemben nyújt 
részletesebb tájékoztatást az intézmény vezetője. 
 
A tervezett együttműködés mindkét szomszédos terület, az osztrák és a szlovén felé 
is nyitna, ami sok szempontból is hasznos lehetne, hiszen már a jelen Európája (még 
inkább pedig Európai Uniója) úgy működik, hogy igen szoros kapcsolatot követel 
meg valamennyi országtól, az országok hasonló területen működő intézményeitől, 
lehetősége biztosít egyúttal a képző intézményekből kikerülőknek a határmentén 
való elhelyezkedésre is. Mindezek miatt is hasznos és fontos az ehhez hasonló 
együttműködésbe való bekapcsolódás. Ezért is javasolható az indulás támogatása.  
 
A pályázatot 2011. december 02. időpontig lehet benyújtani. 
 
A projekt megvalósítása pénzügyi saját forrást nem igényel, sikeres pályázat 
esetén 25% előleget lehet igényelni. 
 
A kontroll rendszerről szóló 10/2009. számú képviselő-testületi határozat és a 6/2011. számú 
ÖKT rendelet 23.§ (1) bekezdése alapján az intézmény vezetőjének – még a pályázat 
benyújtása előtt - be kell terjeszteni a Képviselő-testület érintett Bizottsága és a Képviselő-
testület elé a pályázati szándékot. Jelen előterjesztésben az intézmény ennek tesz eleget és 
kéri a Képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja a 
III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmény által a „Határon átnyúló 
együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén” (TÁMOP-2.2.4-11/1) című 
felhívására benyújtandó pályázathoz. 
Határidő:  azonnal 
Felelős  :  Bedics Sándor  igazgató      
 
Szentgotthárd, 2011. november 18. 
                      Huszár Gábor 
                     polgármester 



Ellenjegyzés:  
 
 

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                                                 Tárgy: Kérelem/tájékoztatás 

                                                                                             pályázat benyújtásához 

Széll Kálmán tér 11.                                

9970.                                                                       Ikt.sz.: 407 /2011. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Iskolánk 2011 decemberében pályázatot kíván benyújtani az alábbi felhívásra: 

 

 Pályázat címe: 

„Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén” 

Pályázat kódja: TÁMOP-2.2.4-11/1 

Pályázat beadás határideje:  
A pályázatok benyújtása 2011. november 2-től 2011. december 2-ig lehetséges. 

Pályázat célja: 

 A támogatás célja az Új Széchenyi Terv részeként a szak- és felnőttképzés területén szerzett 

magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam (elsősorban a szomszédos országok) szak- 

és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, a 

munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok kidolgozása, tananyagok 

fejlesztése, amelyek hiányoznak az együttműködő országokban, és amelyekre a gazdasági 

szereplők oldaláról igény jelentkezik. Pályázati tevékenységek: 

 A projekt célcsoportja 

1) Közvetlen célcsoport:  

- a partner országok felnőttképzéssel és szakképzéssel foglalkozó intézményeiből a 

projekt szakmai tartalmának megvalósításában közvetlenül részt vevő munkatársai, 

menedzserei. 

2) Közvetett célcsoport: 

 - a projekt eredményeinek használói, hasznosítói (ilyenek lehetnek például a 

projektben megvalósuló együttműködés eredményeként megvalósuló képzések 

résztvevői, a helyi és / vagy a központi közigazgatás munkatársai, munkaerő-piaci szereplők 

stb.) 

 

Az együttműködés területei: 

 a szak- és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok adaptációja; 
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(Erdőismeret címmel, közmunka program keretében megvalósult képzési program 

átadása, módszertana, képzési segédletek, mérőeszköz-csomag)  

 

 képzési programok kidolgozása; 

1. képzési program: Erdei- és kisgazdálkodói termék hasznosítása ( pl. gombák, erdei 

bogyók, kiskerti gyümölcsök stb. gyűjtése és hasznosítása pl. gyümölcsaszalás, 

tökmagolaj készítés, pálinkafőzés …) 

2. képzési program: Megújuló energia a zöld hulladékból 

 

 tananyagok fejlesztése; 

A fenti két képzési programhoz 

 

 tudástranszfer a felnőttképzés irányítása területén (pl. akkreditációk, 

minőségbiztosítás, munkaerő-piaciszolgáltatások); 

A magyar felnőttképzési rendszer bemutatása 

 

 közös tájékoztató anyagok, kiadványok készítése. 

  

 

Partnerek:  

  

Vezető partner: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

Partner 1.: Burgenlandi Felnőttképzési Intézet (Ausztria) 

Partner 2.: Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Rakičan (Szlovénia) 

…. 

 

 

A projekt megvalósítása pénzügyi önrészt nem igényel. Sikeres pályázat esetén a 

tevékenységek finanszírozására előleget (25 %), tovább pénzügyi támogatást – az 

időszakos beszámolók benyújtásával - több részletben lehet igényelni, kérni. 

A pályázat benyújtásához, kérjük, a Tisztelt Képviselő-testület támogatását! 

 

Szentgotthárd, 2011-11-18 

  

                                                                       Köszönettel: 

 

 

                                                                                                          Bedics Sándor 

                                                                                                                 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 
Tárgy: A SZEOB alapító okiratának módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 
Intézményvezető Asszonya a melléklet kérelemmel fordult az alapítókhoz (lásd: 1. 
számú melléklet). 
 
Az intézmény Tótágas Bölcsődéje – új, önmagát teljes egészében finanszírozó 
szolgáltatásként - hétvégi gyermek felügyeletet biztosítana a bölcsődében: minden 
szombaton, 8-12 óráig terjedő időben, 1 éves kortól 4 éves korig. A felügyeletet 
szakképzett kisgyermeknevelőkkel (gondozónőkkel), 2012. januárjától látná el az 
intézmény, amennyiben arra megfelelő számú igény jelentkezik: a szolgáltatást 
legalább 5 gyermek felügyeleti igénye esetén tudják csak biztosítani. A szolgáltatás 
természetesen díjköteles, minden alkalommal várhatóan 1.500 - 2.000,- Ft / óra 
összegért vehető igénybe a szolgáltatás azzal, hogy ezen alkalommal az intézmény 
étkeztetést nem biztosít. A tervezett új szolgáltatás nemcsak a Szentgotthárdon élő 
lakosok számára lenne biztosított, de a Kistérségi Társulás bármely településen élő 
családok számára is, attól függetlenül, hogy a gyermek a SZEOB óvodába / 
bölcsődébe jár-e vagy sem. 
 
Egy új szolgáltatás bevezetése előtt mindenképpen össze kell vetni a bevételi és a 
kiadási oldalt. Az elvégzett számítások szerint 2 fő gondozónőre van szükség, 
akiknek - 4 órára, 2 főre szombati bérrel és közterhekkel számítva - összesen 
13.000,- Ft körül alakul a bérköltsége. A minimálisan 5 igénybe vevő gyermek 4 
órában 2000,- forinttal számolva 40.000,- forintos bevételt is jelent, jóllehet, nem 
biztos, hogy mind az 5 gyermek mind a 4 órában igénybe veszi a szolgáltatást, lehet 
köztük olyan is, aki például csak 2 óra időtartamban veszi igénybe a felügyeletet. Az 
előzetes számítások ennek alapján rezsiköltségekkel, még fűtéssel számolva is 
nyereséget mutatnak, vagyis a kiadások várhatóan bőven kijönnek a tervezett 
bevételből. Értelemszerűen akkor végzi ezt a szolgáltatást hosszútávon az 

intézmény, ha van rá olyan szintű igény, hogy a szolgáltatás nem termel veszteséget. 
A gyakorlatban ez csak akkor derül ki, ha kínáljuk a szolgáltatást. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 44. § (1) bekezdésének b) pontja lehetőséget ad arra, hogy - ha a bölcsőde 

alapfeladatát nem veszélyezteti - a bölcsőde térítési díj ellenében külön 

szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet. A bölcsőde által 

biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni. 

A (3) bekezdés rendelkezik arról, hogy az időszakos gyermekfelügyelet keretében a 

gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás 



nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres 

férőhelyein. 

 
Egy új szolgáltatás elindításának feltétele, hogy az új szakfeladat szerepeljen az 
intézmény alapító okiratában: a „gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatás” szakfeladattal kiegészített alapító okirat egységes szerkezetben 
az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi, a „Módosító okirat” az előterjesztés 2. 
számú mellékletében található. 

 
Az intézménynek immáron 5 alapító szerve (Szentgotthárd, Magyarlak, Csörötnek, 
Rönök, Gasztony) is van, értelemszerűen valamennyi alapítónak, így Szentgotthárd 
Város Önkormányzatának is jóvá kell hagyni a módosítást.  
 
A Kormányhivatallal is előzetesen egyeztetve úgy tűnt, hogy az alapító okirat ilyen 
irányú módosítása olyan átszervezésnek minősül, amelyről csak nyáron lehet 
dönteni, illetve előzetesen ki kell kérni az előírt szervezetek véleményét (pl: megyei 
önkormányzat). Az egyeztetéseket követően a Kormányhivatal által is képviselt 
álláspont az, hogy– tekintettel a közoktatásról szóló törvény 33.§ (13) bekezdésére - 
nem minősül ilyen típusú átszervezésnek, hiszen ha a közös igazgatású közoktatási 
intézményben a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási 
tevékenységet ellátó intézményegység is működik, annak létesítésére, 
tevékenységének engedélyezésére az adott feladat ellátására létrehozható 
intézmény engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket, vagyis jelen esetben a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44.§ (1) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni 
(lásd: fentebb). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új szolgáltatás elindításának 
lehetőségét biztosítsa az intézmény számára azzal, hogy az alapító okirat 
módosítását jóváhagyja a melléklet szerint. 
 
 

Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Alapító 
Okiratának az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosítását, továbbá az 
egységes szerkezetbe foglalt formáját az előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
jóváhagyja.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 
                Kovács Tiborné intézményvezető 
                Gábor László irodavezető 
 
Szentgotthárd, 2011. november 16. 
                                                                                                             Gábor László 
                                                                                                              irodavezető 
Ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

        
     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 
Iktatószám:  410-30./2011. sz 
 
Tárgy           : Kérelem Alapító Okirat módosítására. 
 
Címzett       : Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 
                        Kistérségi Iroda 
                        Dr. Gábor László irodavezető 
 
 
Tisztelt Irodavezető Úr! 
 
A SZEOB Tótágas Bölcsődében alapfeladaton túli szolgáltatást szeretnénk biztosítani az 
érdeklődő családoknak, melyre a jogszabályi lehetőség adott. Hétvégi 
gyermekfelügyeletet nyújtanánk szombat délelőttönként. 
A szolgáltatás elindításának alapfeltétele, hogy az szerepeljen az intézmény alapító 
okiratában, ezért kérem, hogy fenntartónknál kezdeményezni szíveskedjék alapító 
okiratunk módosítását, kiegészítését az alábbi szakfeladattal: 
 
889 109: gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás.  
 
 
Szentgotthárd, 2011. november 16. 
 
 
                                                                                Köszönettel: 
 
 
                                                                                                                 Kovács Tiborné 
                                                                                                                     igazgató 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT  
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 

Alapító Okiratának módosítása 
 

 
1.) A 4.2 pontban ”Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok” az 

alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 
2.) A záradék szövege a következőre változik: 
 
Záradék: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a ……. sz. Képviselő-testületi határozattal, Rönök 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. sz. Képviselő-testületi 
határozattal, Gasztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. 
Képviselő-testületi határozattal,  Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta 
el, amely 2012. január 01-én lép hatályba. 
 
Szentgotthárd, 2011. …………………….  
. 

 
 

…………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Viniczay Tibor polgármester 

 

…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 
Képv.: Monek Gyula polgármester 

 

 

 

…………………………………………. 

Csörötnek Község Önkormányzata 

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 

 

 

…………………………………... 

Rönök Község Önkormányzata 

Képv.: Hegyi László polgármester 

 

 

 

…………………………………. 

Gasztony Község Önkormányzata 

Képv.: Kóczán István polgármester 



 

 

 

…………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárd Város Jegyzője 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 
 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 
Alapító Okirata a módosítást követően 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Rönök Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csörötnek Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Gasztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

rendelkezésre álló dokumentumok alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) 

bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény 4.§ (1-2) bekezdése alapján az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv: 

1.1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

         Rövidített neve: SZEOB  

1.2. Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u 14. 

         Intézményegységei:  

- Egyesített Óvodák  

- Tótágas Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.) 

1.3. Óvodák: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája 

(9970 Szentgotthárd, Kossuth u.14.) 

       Tagóvodái:  

- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Kerekerdő 

Tagóvoda (9954 Rönök, Petőfi S. u. 16.)  

- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Micimackó 

Tagóvoda (9963 Magyarlak, Temető u. 1.) 

- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág 

Tagóvoda (9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.) 

- Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tapsifüles 

Tagóvoda (9952 Gasztony, Fő u. 20.  

1.4. Alapítás időpontja: 2003.04.01. 

1.5. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

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

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11.) 



     Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – (9954 Rönök, Alkotmány u. 

63.) 

     Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete – (9963 Magyarlak, Kossuth 

L. u. 173.) 

     Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete - (9962 Csörötnek, Vasúti u. 

5.) 

     Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9952 Gasztony, Fő út 39.)  

1.7. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási 

költségvetési szerv 

1.8. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe 

A felvételnél a szentgotthárdi székhelyóvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban 

a Szentgotthárdon, a tagóvodák esetében elsősorban az adott tagóvoda településén 

lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kell felvenni az intézménybe, ezt 

követően pedig a maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az 

intézmény. 

1.9. Intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, mely magában 

foglal egy óvodai intézmény egységet és egy a nevelő oktató munkához 

kapcsolódóan nem közoktatási tevékenységet ellátó egységet – bölcsődei 

szolgáltatás – működtet. 

1.10 OM azonosító: 036456 

1.11. Fenntartó szerv neve, címe: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

1.12. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

        Városi Óvoda (9970 Szentgotthárd, Kossuth u.14.) 

 

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: óvodai nevelés 

                    bölcsődei szolgáltatás 

 

3. Az intézmény besorolása: 

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény 

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja el 

azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja 

el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

4. Alaptevékenysége, feladata: 

Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik – legfeljebb nyolc éves korig nevelő intézmény. Az óvoda nevelési 

programjának megfelelően felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a 

gyermekközösség kialakulásáért. Az óvodai nevelés, során ellátja a nemzetiségi és etnikai 

kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, továbbá  

 a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, logopédiai ellátását; 

 az integráltan nevelhető hallássérült gyermekek nevelését, s fejlesztését utazó szakemberrel. 

 Az integráltan nevelhető, a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelését, fejlesztését speciális szakember 

igénybevételével, 

 Az integráltan nevelhető, mozgásban lemaradó, akadályozott gyermekek nevelését, fejlesztését 

szakember igénybevételével 

 A bölcsődei szolgáltatásban 0-3 éves korú (óvodás kor előtti) családban nevelkedő gyermekek 

szakszerű gondozását – nevelését, napközbeni ellátását végzik. 20 hetes kortól 3 éves korig 

látja el a gyermekeket. Ha a gyermek 3. életévét betöltötte, de testi és szellemi fejlettségi szintje 



alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-éig 

nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

 

Csoportok száma:  

Székhely óvoda:  

Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.                      11 csoport,  

Tagóvodák: 

Rönök, Petőfi S. u. 16.                                  1 csoport,  

Magyarlak, Temető u. 1.                                    1 csoport,  

Csörötnek, Vasúti u. 16.                                    1 csoport,  

Gasztony, Fő u. 20.                                           1 csoport, 

        Bölcsőde: Kossuth L. u. 16.                              4 csoport 

 

Tagozatai: a szlovén, német nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése. 

  

A feladat ellátásához az óvodának rendelkezésre állnak a székhelyén és a tagintézményénél lévő 

ingatlanok: 

a./ Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14., Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16. 

b./ Rönök, Petőfi S. u. 16  

c./ Magyarlak, Temető u.1. 

d./ Csörötnek, Vasúti u. 16. 

e./ Gasztony, Fő u. 20. 

 

Az óvodák és a bölcsőde a rendelkezésére álló vagyontárgyakat (ingatlanok, nyilvántartott 

állóeszközök) nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

Maximálisan felvehető gyermekek száma összesen: 414 fő 

Óvodai intézményegység: 

Szentgotthárd:     260 fő 

Rönöki Kerekerdő Tagóvoda      25 fő  

Magyarlak Micimackó Tagóvoda     25 fő 

Csörötneki Csillagvirág Tagóvoda    25 fő 

Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda     25 fő 

Bölcsőde intézményegység: 

Szentgotthárd                  54 fő  

 

4.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés 

                  

4.2. Szakfeladat száma, megnevezése: 

Kötelező(k) feladatként ellátandó tevékenysége: 

Szakágazat száma és megnevezése /1/: 

 851020: óvodai nevelés (k) 

    

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 851012 Sajátos nev. igényű gyerm. Óvodai nevelése, ellátása 

 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 882119 Óvodáztatási támogatás 

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

         562917 Munkahelyi étkeztetés 

    889101 Bölcsődei ellátás 

 889921 Szociális étkeztetés 



 561000 éttermi mozgó vendéglátás 

 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

  

4.3. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége: nem végez vállalkozási és kisegítő 

tevékenységet. 

 

5. Feladatellátást szolgáló vagyon 

A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak nyilvántartva. A 

Kossuth L. u. 14. területe 1,2252 ha.  

A Bölcsődei intézményegység épülete a szentgotthárdi 1034/2. hrsz. alatt van nyilvántartva. 

A körmendi Földhivatalnál a rönöki 36/2 helyrajzi számú bejegyzett épülettel ellátott 1997m
2 

nagyságú 

belterületi ingatlan az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos 

gondoskodik.  

A magyarlaki csörötneki tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a csörötneki 455/1 

hrsz. alatt vannak nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a 

tulajdonos gondoskodik. 

A gasztonyi óvoda területe 461/2 hrsz. alatt van nyilvántartva, az alapító önkormányzat tulajdonát 

képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 

 

6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa pályázat útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

  

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

foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

 

8. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletét külső szervek felé az igazgató önállóan látja el. Ezt a jogkörét esetenként 

meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az igazgató tartós 

akadályoztatása esetén az óvodai intézményegység vezetője helyettesíti. 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot a ……. sz. Képviselő-testületi határozattal, Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete ….. sz. Képviselő-testületi határozattal, Gasztony Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, amely 2011. január 01-én lép hatályba. 

 

Szentgotthárd, 2011. …………………….  

 

 

 

…………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Viniczay Tibor polgármester 

 

…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 

Képv.: Monek Gyula polgármester 

 

 

…………………………………………. 

Csörötnek Község Önkormányzata 

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 

 

…………………………………... 

Rönök Község Önkormányzata 

Képv.: Hegyi László polgármester 

 



 

…………………………………. 

Gasztony Község Önkormányzata 

Képv.: Kóczán István polgármester 

 

 

…………………………. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárd Város Jegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 
 

Tárgy: Hodászi Ede díj elkészítésének költsége 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vörösmarty Mihály Gimnázium öregdiákja, Lányi István azzal kereste meg az 

Önkormányzatunkat, hogy Hodászi Ede Igazgató Úr születésének 100 éves 
évfordulója (2011. november 21.) alkalmából önkormányzati kitüntetés alapítását 
kezdeményezze azzal, hogy ezen kitüntetést minden évben egy Szentgotthárdon 

működő oktatási intézményben tanuló, illetve oktató - kiváló diák és/vagy pedagógus 
kaphatná meg. 
 

A kitüntetés alapításával kapcsolatban vélemények kikérése is történt több 
szervezettől is a nyár folyamán. Eközben természetesen a SZOI Vörösmarty Mihály 
Gimnáziuma sem feledkezett meg az évfordulóról - szinte párhuzamosan kezdett az 

intézmény is az emlékdíjban és a megemlékezésen gondolkodni. Az oktatási 
intézmény megkeresve Szentgotthárd Város Polgármesterét az alábbiakat kérte: 
 

„Mivel Szentgotthárd Város Önkormányzata a városban tevékenykedő, a 
város hírnevét öregbítő személyek elismerésére több kitüntető címet és díjat is 
létrehozott (Szentgotthárd Város Díszpolgára Cím, Szentgotthárd Városért Cím, 

Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj, Szentgotthárd Közoktatásáért Díj, Szentgotthárd 
Közművelődéséért Díj, Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj, 
Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja), és mivel Hodászi Ede hosszú éveken 

keresztül a gimnázium tanára, illetve igazgatója volt, és egész tevékenysége a 
gimnáziumhoz kötődött, ezért a gimnázium nevelőtestülete szeretné, ha ez az 
újonnan alapított elismerés adományozása a gimnáziumhoz fűződne.” 

 
Így a díj a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumához fűződik a jövőben. 
 

A Hodászi Ede Díj elkészítésére a mellékelt levél (1. számú melléklet) alapján 
Szentgotthárd Város Polgármestere adott megbízást – ezzel is hozzájárulva a 
rendezvény méltó megünnepléséhez. A dombormű elkészítését Lipovics János 

iparművész, szobrász, főiskolai docens készítette, szinte jelképesnek tekinthető áron: 
 
A művészi alkotómunka díja:              180.000,- Ft + Áfa = 225.000,- 

Ft 
A díj komplett darabára a kerettel együtt: (2db)     50.000,- Ft + Áfa x 2 =   
125.000,- Ft      

ÖSSZESEN:                                      bruttó 350.000,- 
Ft 
 

A művészi alkotómunka díja (amely magában foglalja a tervezés, a mintázás 

szobrászmunkáit és a formakészítést – a modellgipsz és a fém mintadarab elkészítését) 



darabártól függetlenül megfizetendő, ez tartalmazza a művészi alkotás komplett tiszteletdíját, 

a sokszorosítás, a korlátlan felhasználás jogának átruházását a megbízónak. A darabár 

tartalmazza az alkotó részéről az öntödei kivitelezés minőségének figyelemmel kísérését, 

illetve az abban való aktív közreműködést (cizellálás, patinázás, felületkezelés, fényezés 

munkálatai), továbbá a minőségi, speciális keret árát, a bronz dombormű stabil 

beragasztását.  

 

A jelen előterjesztés feladata a díjjal kapcsolatos költségek fedezetének 
biztosítása – ehhez a testületi döntés meghozatala. A díj költségének fedezete 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a kitüntetési 

kereten biztosított.  
 
A díj első ízben 2011. november 19-én az Erzsébet napi rendezvény keretében 

került átadásra a Színházban. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjen. 

 
 

Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hodászi Ede Díj 
elkészítésére (bruttó) 350.000,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2011. évi 

költségvetés kitüntetési keret terhére. 
Határidő:  azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

               Jakabné Palkó Edina irodavezető 
 
Szentgotthárd, 2011. november 18. 

         Huszár Gábor 
                    polgármester 
Ellenjegyezte:   

 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd város Önkormányzata 

Huszár Gábor polgármester úr részére 

 

Költségvetés, árajánlat és szerződés tervezet a 

Hodászi Ede Díj elkészítésére 

 
 Tisztelt Polgármester úr! 

 

Hivatkozva a személyes megbeszélésünkre, tájékoztatásul küldöm a „Hodászi Ede Díj” 
elkészítésére vonatkozó információkat, a megbízás paramétereit, költség kalkulációját, amely 

szerint megfogalmazható a megbízási szerződés, megrendelés és meg lehet határozni az első 

alkalommal megrendelendő mennyiséget is. 

A dombormű, a díj portré része a felirattal együtt hamarosan készen lesz, így be tudom mutatni 
jóváhagyás végett. Amint elfogadásra kerül és a megrendelendő mennyiséget is meghatározza az 

önkormányzat 2-3 héten belül el tudom készíteni a kívánt mennyiségben bronzból, komplett 

készen. Kérlek, hogy egyeztessünk telefonon, vagy e-mailben a pontosítás, a megfelelően gyors 
és közvetlen kapcsolat miatt is. 

 

 A díj, a megbízás leírása:  

 

A Hodászi Edéről kapott portréfotó alapján portré dombormű mintázása, melyen a  

„Hodászi Ede Díj” felirat pozitív betűkkel szerepel (a látványterv szerint, vízszintesen, a 

dombormű alján, azzal azonos plasztikai értékkel). A portré, a díj mintadarabja modellgipszben 
készül el, majd arról egy fém (spiáter) mesterdarabot öntünk, amely a sokszorosítás szerszáma 

lesz. Erről a szerszámról azonos minőségben a kívánt mennyiségben (darabszámban) 

homokformázással készülnek a bronz öntvények. A bronz öntvényeket cizellálás (és a kívánt 
jellegű), egyedi patinázás, majd a felület viaszolása (,felület védelem és fényezés) után egy-egy 

elegáns képkeretbe, bársonnyal bevont alapra ragasztással rögzítjük.  

A portré, a díjplasztika ezzel nyeri el a végleges formáját és minőségét, mely így, ebben a 

formában (akár csomagolás nélkül is) átadható a kitüntetettnek. 
  

(Ez a képkeretes megoldása a díjnak lehetővé teszi, hogy a díjazott neve, a díj átadásának éve, 

akár még az adományozó feltüntetése is egy gravírozott táblácskán a keretre, vagy a bronz 
dombormű alá a keretbe kerüljön – minden évben az aktuális felirattal.)   

 

 megjegyzés: Javasolnám, hogy az intézményben (iskola, önkormányzat) is elhelyezhető lenne 
(akár egy kő táblán, akár egy nagyobb keretben) egy példány a díjból, amely a bronz 

domborműhöz kapcsolódóan bővebb, szöveges információkat adhatna a díj alapításáról, a 

személyről, stb. Így a díj nyilvánossága, presztízse is növelhető, nagyobb lehetne az ismertsége, a 

társadalmi rangja is.   
 

 A megbízás költségvetése: 

 



Művészi alkotómunka (amely magában foglalja a tervezés, a mintázás szobrászmunkáit és a 

formakészítést – a modellgipsz és a fém mintadarab elkészítését – „örökáron”). Ez a tétel a 

darabártól függetlenül megfizetendő, ez tartalmazza a művészi alkotás komplett tiszteletdíját, a 
sokszorosítás, a korlátlan felhasználás jogának „örökáron” való átruházását a megbízónak. 

 (Az alkotó elévülhetetlen művészi, szerzői jogait az örökár sem érinti...)  

 
A művészi alkotómunka díja nettó:   180.000.- Ft. (+ 25% Áfa) 

A díj komplett darabára a kerettel együtt nettó:    50.000.- Ft. (+ 25% Áfa) / db. 

 

 A javasolt minimális darabszám és indoklása: 

 

Az első megrendelés, a darabszám meghatározásakor érdemes hosszabb távra tervezni (attól 

függően is, hogy a díjat milyen gyakorisággal, hány példányban adják az alapítók), így a javasolt 
első, minimális megrendelendő darabszám 5-10 db. A darabszám növelésével csökken az egy 

darabra jutó teljes költség (a művészi alkotómunka egyszeri díjazását is figyelembe véve). 

Természetesen a megrendelendő darabszámot a megbízó aktuális anyagi lehetőségei, szándéka 
határozza meg - alkotóként csak javasolni lehet az ideális mennyiséget. 

 

 A darabárról: 

 
Ez a díjazás (a díj komplett darabára) tartalmazza az alkotó részéről az öntödei kivitelezés 

minőségének figyelemmel kísérését, illetve az abban való aktív közreműködést (cizellálás, 

patinázás, felületkezelés, fényezés munkálatai), továbbá a minőségi, speciális keret ára a bronz 
dombormű stabil beragasztását, az egyéb költségek pedig pl.: a közlekedés, stb. költségeket 

fedezik. 

A fentiek alapján a komplett darabár nettó költsége részletes bontásban: 

 a bronz öntvény darabára :  30.000.- Ft./ db. 
 a minőségi, speciális keret:  12.000.- Ft./ db. 

 az egyéb, járulékos költségek:   8.000.- Ft./ db. 

A díjak kerettel együttes kivitelezése során az alkotó komplett minőségi (szakmai, művészi, 
esztétikai) garanciát vállal minden egyes darabra. A munka kvalitása csak így biztosítható, hiszen 

minden egyes darab, a munkafolyamatok egyedi, kézi munkával készülnek, nem gépi, 

automatizált módon.  
  

A megrendelés, megbízás vállalásának pénzügyi feltételei, ütemezése: 

 

- A szóbeli megbízás, megrendelés hivatalossá tétele, a megismert, egyeztetett és elfogadott 
ajánlat alapján, a terveknek megfelelően. 

 

1.- A művészi alkotómunka díjának egyösszegű kifizetése a modell, mintadarab átvételét 
követően, vállalkozói számla ellenében. 

2.- A megrendelt darabszám alapján a megrendelés értékének min.: 50%-os előlegének kifizetése, 

vállalkozói (előleg)számla ellenében. 
3.- A megrendelt mennyiség átadását / átvételét követően a fennmaradt összeg kifizetése, 

vállalkozói (vég)számla ellenében. 

 

 Az alkotó adatai: 
név:    Lipovics János 

lakcím:   9023. Győr, Szigethy Attila út 110. fszt. 2. 

tel.:    + 36 / 20 / 931 4946 

e-mail:    lipovics.janos@freemail.hu  

adószám:   72308875-2-28 

vállalk. ig. szám:   ES - 302494 

bankszámla szám:   (Citibank)      10800014 – 50000005 - 01618497 

 

mailto:lipovics.janos@freemail.hu


  

 Tisztelettel:       Lipovics János 

Győr, 2011-10-13           iparművész, szobrász, főisk. docens 

         sk. 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester), mint megbízó, a 

továbbiakban: Megbízó, 

másrészről Lipovics János iparművész (székhely: 9023 Győr, Szigethy Attila út 110. fszt. 

2., adószám: 72308875-2-28 , bankszámlaszáma: Citibank  10800014-50000005-

01618497), mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott 

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel jön létre: 

 

 

1.) A megbízás tárgya 

 

1.1. A szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium egykori igazgatója, Hodászi Ede 

születésének 100 éves évfordulója kapcsán 2011. évtől kitüntető cím 

adományozására kerül sor.  

1.2. A Megbízó –az 1.1. pontban foglaltakra tekintettel - megbízza a Megbízottat a 

kitüntető cím névadója, Hodászi Edének portré domborműjének elkészítésével, 

az alábbiak szerint: 

a) a Megbízó Hodászi Edéről portréfotót biztosít a Megbízott számára  

b) a portrét, a díj mintadarabját modellgipszben készíti el a Megbízott, majd arról 

egy olyan fém (spiáter) mesterdarab kerül kiöntésre a Megbízott által, amely a 

továbbiakban a sokszorosítás alapja lesz, és amelynek segítségével azonos 

minőségben készülhetnek további bronz öntvények. A bronz öntvényeket 

cizellálás, egyedi patinázás, majd a felület viaszolása után egy-egy elegáns 

képkeretbe, bársonnyal bevont alapra ragasztással rögzíti a Megbízott. A 

„Hodászi Ede Díj” felirat pozitív betűkkel szerepel rajta vízszintesen, a 

dombormű alján, azzal azonos plasztikai értékkel. 

1.3. A Megbízott az 1.2.) pontban meghatározott megbízást elfogadja. 

 

2.) A megbízás időtartama: 

 

2.1. A Megbízott vállalja, hogy a dombormű mintadarabját valamint a dombormű 

kettő, 1.2. b) pont szerinti átadható példányát legkésőbb 2011. november 10. 

időpontig elkészíti és átadja a Megbízónak.  



 

3.) A megbízási díj: 

 

3.1.) Megbízott jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése ellenében bruttó 

350.000.- Ft, azaz háromszázötvenezer forint megbízási díjra jogosult, amely megbízási 

díj tartalmazza a Megbízottnak a megbízással kapcsolatban felmerült valamennyi 

költségét az alábbiak szerint: 

a) a művészi alkotómunka díját, amely magában foglalja a tervezés, a mintázás 

szobrászmunkáit és a formakészítést – a modellgipsz és a fém mintadarab 

elkészítését, a művészi alkotás komplett tiszteletdíját. A Megbízott kijelenti, hogy az 

elkészült modellgipsz és fém mintadarab a Megbízó tulajdonát képezi, a 

sokszorosítás / a korlátlan felhasználás joga kapcsán kizárólag a Megbízó 

rendelkezései érvényesülnek, illetve a korlátlan felhasználás joga a továbbiakban a 

Megbízót térítésmentesen megilleti.    

     A művészi alkotómunka díja:                            180.000,- Ft + Áfa = 225.000,- Ft 

b) a dombormű kettő, az 1.2. b) szerinti átadható példányának költségét (cizellálás, 

patinázás, felületkezelés, fényezés, keret, stabil beragasztás).  

    A díj komplett darabára a kerettel együtt (2 db): 50.000,- Ft + Áfa x 2 = 125.000,- Ft 

3.2.) Megbízó a megbízási díjat – számla ellenében – átutalással fizeti meg Megbízott 

részére, a teljesítésigazolás kiállításától számított 30 napon belül.  

 

4. Egyéb rendelkezések: 

 

4.1.) Jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. 

4.2.) A Szerződő Felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik.  

4.3.) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás 

ügyeiket mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak 

ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

4.4.) A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amit ebben a szerződésben külön 

nem említettek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

Szerződő Felek jelen kettő (2) számozott oldalból álló szerződést elolvasták, 

megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  

 

Szentgotthárd, 2011. november ……. 

 



 

 

…………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester  

Megbízó   

 

 

…………………………………… 

Lipovics János 

iparművész, szobrász, főiskolai docens 
Megbízott 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………………. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………... 

Jakabné Palkó Edina 

Pénzügyi Iroda irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

Tárgy: Tűzkárosultak megsegítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mindannyiunk előtt ismert az Ady E.u.6.szám alatti önkormányzati épületben 2011. október 

21-én  történt tűzeset. Önkormányzatunk eddig több intézkedést is megtett már az ingatlan 

helyreállítása, a lakók elhelyezése és támogatása kapcsán. Ezen kívül nagyon sokan nyújtottak 

segítő kezet a károsultaknak, cégek és magánszemélyek, helybeliek és más településen élők 

egyaránt.  

 

Önkormányzatunk a pénzbeli támogatások elhelyezésére többek között számlát nyitott. Ezen a 

számlán az előterjesztés készítés időpontjában 139.000 Ft van és ide kerül befizetésre a 

november 12-én tartott segélykoncert bevétele kb. 330.000 Ft. Így  az önkormányzati számlán 

469.000 Ft fog rendelkezésre állni. 

 

Ezen előterjesztés célja, hogy a számlán lévő összeg felhasználásának elveiről a Képviselő-

testület döntsön. 

Több módon is felhasználható ez az összeg. Miután a károsultak valamennyien 

önkormányzati lakásban laknak, így ha ebből a jótékony támogatásból a leégett és tönkrement 

társasház újraépítésére fordítjuk a befolyt összeget, akkor is  megfelelő, igazságos és  legális 

módot választunk.  

 

Közvetlenül a károsultak számára úgy célszerű átadni a befolyt összeget, hogy azután 

adófizetési kötelezettségük ne keletkezzen, de ez adódik is a felajánlás jellegéből, azaz a 

számlán lévő összeget segélyként, adományként kezelhetjük.  

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII.tv. 1.számú melléklete, amely az 

adómentes bevételekről szól- 6. pontja szerint:  

a károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: az a juttatás, amelyet a 

magánszemély kap mint károsult, segélyként, támogatásként elemi kár (ideértve a martinsalak 

felhasználása miatt a lakást, lakóépületet ért kárt is), katasztrófa (pl. környezeti vészhelyzet) 

esetén - különösen lakás helyreállítása, újjáépítése céljából - jogszabályban meghatározott 

feltételek szerint, vagy közadakozásból, vagy a munkáltatójától. 

 

Ha segélyként kívánjuk a tűzkárosultakhoz eljuttatni a számlán összegyűlt pénzt, akkor azt a 

helyi szociális rendeletünk alapján tehetjük meg. A szociális igazgatásról és az egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV.30) Ökt. rendelet 8.§. (8) bekezdése szerint 

átmeneti segélyben részesíthető a rendeletben egyébként szabályozott egy főre jutó havi nettó 

jövedelem túllépése esetén is és a maximálisan adható segély alkalom számától  eltekintve az 

az önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki az egy háztartásban élők 

jövedelmi viszonyai alapján átmenetileg a társadalmilag elfogadható életvitelét biztosítani 

nem tudja. Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen az elemi kár elszenvedését. 

 

A rendkívüli átmeneti segély összege a mindenkori nyugdíjminimum kétszereséig terjedhet, ez 

jelenleg 57.000 Ft.  

 

Amennyiben ezt a formát választanánk, úgy a helyi szociális rendeletünk 3.számú melléklete 

szerint, összhangban önkormányzatunk SZMSz –ével az átmeneti segélyek tekintetében a 



Képviselő-testület a hatáskör gyakorlást átruházta az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságára.  

Az ügy jelentőségét tekintve célszerű, ha a Képviselő-testület a Bizottsági döntéshozatalhoz 

iránymutatást adjon.  

 

Lehetséges megoldásként javasoljuk azt, hogy az Ady E.u.6.szám alatti ingatlan tetőterében 

lévő 4 lakásban lakók számára a Bizottság a rendkívüli élethelyzet esetén nyújtható  

maximum támogatást határozza majd meg, ez összesen 228.000 Ft (4x57.000Ft), míg a 

földszinten lakó 4 család számára a maximálisan adható segély összegének 50%-át állapítsa 

meg: ez 114.000 Ft (4x28.500 Ft). 

 

Az ezen felül megmaradó adományt  - jelenlegi számok alapján  127.000 Ft-ot - az épület 

helyreállítására lehetne fordítani.  

 

A számlán ezen döntésünket követően gyűlő pénz további felhasználásról ismét a Képviselő-

testület dönt majd. 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd város 

Önkormányzata által a tűzkárosultak megsegítésére nyitott 11747068-15421481-10070004  

számú számlán a 2011. november 30-án rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználásáról a 

következők szerint határoz: 

 

1./ A befizetett összegből 342.000 Ft átmeneti segélyként használható fel a Szentgotthárd, 

Ady E.u.6.szám alatti önkormányzati bérlakásban lakók részére.  

Az átmeneti segélyek megállapításáról Szentgotthárd Város Képviselő-testületének 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a szociális igazgatásról és az egyes 

szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV.30) Ökt. rendelet alapján eljárva 

2011. decemberi ülésén döntsön, figyelemmel arra, hogy: 

 

a./ az Ady E.u. 6.szám alatti épület tetőterében lakó családok számára rendkívüli élethelyzetre 

tekintettel a helyi rendelet által adható maximális támogatást 

b./ az Ady E.u. 6. szám alatti épület földszintjén lakó családok számára rendkívüli 

élethelyzetre tekintettel adható maximális támogatás 50%-át állapítsa meg. 

Határidő: 2011. december 14. 

Felelős: Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

2./ Az előző pontban megállapított támogatás felhasználása után fennmaradó részt az Ady 

E.u.6. szám alatti épületben lévő, károsodott önkormányzati bérlakások helyreállítására kell 

fordítani azzal, hogy a felhasználásról a két ülés közti beszámolóban tájékoztatást kell adni. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2011. november 18. 

 

       Huszár Gábor 

       Polgármester 

Ellenjegyzem: 

  Dr.Dancsecs  Zsolt 

                               jegyző 

  
 
 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési térítési díjak 

megállapításának szabályairól szóló 222/2004.(VI.25.) sz. ÖKT. rendelet 3.§ (4) bekezdése 

értelmében a nyersanyagnorma mértékét a 67/2007.(VIII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM 

együttes rendelet melléklete figyelembe vételével a Fenntartó külön döntésében határozza 

meg. Hivatkozott ÖKT. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá tartozó 

élelmezési nyersanyagnormák mértékéről évente dönt a Képviselő-testület. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító 

intézményekben élelmezési szolgáltatást végző Elamen Zrt. között létrejött megállapodás 

szerint a vállalkozó a szerződés IV. fejezet 9. és 10. pontjaira tekintettel javaslatot tesz a 

tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag normáinak meghatározásához. A szolgáltató 

javaslatát, két változatban nyújtotta be. Egyrészt a várható infláció mértékének megfelelő 3,9 

%-os norma-emelési-, másrészt az emelkedő rezsiköltségekre tekintettel egy 5 %-os emelést 

tartalmazó javaslatot. Ezen két változatú nyersanyagnorma emelésre javaslatát megküldte 

Hivatalunkhoz, azt az előterjesztéshez mellékeljük (5. sz. melléklet).  

 

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet az infláció mértékére vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 

hónap adatait figyelembe véve, valamint az előzetes, 2012. évre várható prognózisok szerint 

az ez évi infláció 3,9 % körül várható.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

vonatkozásában a javasolt nyersanyagnormákat az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

rögzítettük, a 3,9 %-os nyersanyagnorma emelést az „A”, az 5 %-os emelést a „B” változat 

mutatja.  

A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-, oktatási és szociális intézményekben 

a javasolt nyersanyagnormákra vonatkozó számítást is mellékeljük az előterjesztéshez (2. sz. 

melléklet), mivel az Önkormányzat finanszírozza ezen intézmények esetében a 

költségvetésben számított normatív állami támogatás és a tényleges kiadások közötti 

különbözetet a Társulási Tanács felé javaslatként az Önkormányzat által elfogadható 

nyersanyagnormákról is dönteni szükséges. 

 

Az előterjesztéshez tájékoztatásul elkészítettük az eladási árak alakulásáról számításainkat. 

Az „A” változat a 3,9 %-os emelés esetén a 3. sz. melléklet, míg a „B” változat az 5 %-os 

emelés esetén a 4. sz. melléklet ad tájékoztatást az eladási árak alakulásáról. 

 

 

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

szíveskedjen! 

 

 



Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1. és 2012. 

december 31. között a fenntartása alatt álló intézményben az élelmezési térítési díj alapját 

meghatározó nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet …. változata szerint határozza meg.  

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2012. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

   Bedics Sándor Intézményvezető 

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd 

Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2012. január 1. és 

2012. december 31. között a 2. sz. melléklet …. változata szerint fogadja el az élelmezési 

térítési díjak alapját meghatározó nyersanyagnormákat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 14. 

 

 

        Jakabné Palkó Edina 

        Pénzügyi Irodavezető 

 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 



 

1.sz. melléklet 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményében az élelmezési nyersanyagnormák 

2012. január 1. és 2012. december 31. között 

 
 

Kollégium (15-18 éves) 

 

Étkezés 

„A változat”( 3,9 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

„B változat” (5 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Reggeli 137,- 139,- 

Tízórai 33,- 34,- 

Ebéd 287,- 290,- 

Uzsonna 44,- 44,- 

Vacsora 166,- 168,- 

Összesen: 667,- 675,- 

 

Kollégium (15-18 éves) diéta 

 

Étkezés 

„A változat”( 3,9 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

„B változat” (5 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Reggeli 137,- 139,- 

Tízórai 46,- 46,- 

Ebéd 300,- 303,- 

Uzsonna 54,- 55,- 

Vacsora 177,- 179,- 

Összesen: 714,- 722,- 

 



2. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézményekben a javasolt élelmezési 

nyersanyagnormák 2012. január 1. és 2012. december 31. között 
 

Étkezés 

„A változat”( 3,9 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

„B változat” (5 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Bölcsőde (0-3 éves) 

Reggeli 52,- 53,- 

Tízórai 28,- 28,- 

Ebéd 202,- 204,- 

Uzsonna 50,- 50,- 

Összesen: 332,- 335,- 

Bölcsőde (0-3 éves) diéta 

Reggeli 60,- 61,- 

Tízórai 35,- 36,- 

Ebéd 229,- 231,- 

Uzsonna 58,- 59,- 

Összesen: 382,- 387,- 

Bölcsőde ebéd felnőtt 

Ebéd                                                         287,- 290,- 

Óvoda (3-6 éves) 

Tízórai 64,- 65,- 

Ebéd 216,- 218,- 

Uzsonna 50,- 50,- 

Összesen: 330,- 333,- 

Óvoda (3-6 éves) diéta 

Tízórai 66,- 67,- 

Ebéd 227,- 229,- 

Uzsonna 52,- 53,- 

Összesen: 345,- 349,- 

 Általános Iskola (7-10 éves) 

Tízórai 73,- 74,- 

Ebéd 252,- 255,- 

Uzsonna 71,- 71,- 

Összesen: 396,- 400,- 

 Általános Iskola (10-14 éves) 

Tízórai 73,- 74,- 

Ebéd 269,- 272,- 

Uzsonna 71,- 71,- 

Összesen: 413,- 417,- 

Általános Iskola diéta  

Ebéd 282,- 284,- 

 Szociális ellátás - időskorúak 

Reggeli 117,- 119,- 

Tízórai 33,- 34,- 

Ebéd 287,- 290,- 

Uzsonna 44,- 44,- 

Vacsora 166,- 168,- 

Összesen: 647,- 654,- 

 Szociális ellátás – időskorúak diéta 

Reggeli 122,- 123,- 

Tízórai 46,- 46,- 

Ebéd 300,- 303,- 

Uzsonna 54,- 55,- 

Vacsora 178,- 180,- 

Összesen: 700,- 707,- 

 



3.sz.melléklet 

Élelmezési nyersanyagnormák és eladási árak 2012. január 1. és 2012. december 31. között 
„A” változat (3,9 %-os nyersanyagnorma emelés esetén) 

Megnevezés Nyersanyagnorma nettó 

Ft/adag 

Eladási ár nettó Ft/adag Eladási ár bruttó  

Ft/ adag 

Bölcsőde (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 52,- 88,- 112,- 

Tízórai 28,- 48,- 61,- 

Ebéd 202,- 343,- 436,- 

Uzsonna 50,- 85,- 108,- 

Bölcsőde diéta (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 60,- 102,- 130,- 

Tízórai 35,- 60,- 76,- 

Ebéd 229,- 389,- 494,- 

Uzsonna 58,- 99,- 126,- 

Bölcsőde felnőtt ebéd 

Ebéd 287,- 488,- 620,- 

Óvoda (3-6 éves korcsoport) 

Tízórai 64,- 109,- 138,- 

Ebéd 216,- 367,- 466,- 

Uzsonna 50,- 85,- 108,- 

Óvoda diéta 

Tízórai 66,- 112,- 142,- 

Ebéd 227,- 386,- 490,- 

Uzsonna 52,- 88,- 112,- 

Általános Iskola (7-10 éves korcsoport) 

Tízórai 73,- 124,- 157,- 

Ebéd 252,- 428,- 544,- 

Uzsonna 71,- 121,- 154,- 

Általános Iskola (10-14 éves korcsoport) 

Tízórai 73,- 124,- 157,- 

Ebéd 269,- 457,- 580,- 

Uzsonna 71,- 121,- 154,- 

Általános Iskola diéta 

Ebéd 282,- 479,- 608,- 

Kollégium (15-18 éves)  

Reggeli 137,- 233,- 296,- 

Tízórai 33,- 56,- 71,- 

Ebéd 287,- 488,- 620,- 

Uzsonna 44,- 75,- 95,- 

Vacsora 166,- 282,- 358,- 

Kollégium (15-18 éves) diéta 

Reggeli 137,- 233,- 296,- 

Tízórai 46,- 78,- 99,- 

Ebéd 300,- 510,- 648,- 

Uzsonna 54,- 92,- 117,- 

Vacsora 177,- 301,- 382,- 

Szociális ellátás - időskorúak 

Reggeli 117,- 199,- 253,- 

Tízórai 33,- 56,- 71,- 

Ebéd 287,- 488,- 620,- 

Uzsonna 44,- 75,- 95,- 

Vacsora 166,- 282,- 358,- 

Szociális ellátás – időskorúak diéta 

Reggeli 122,- 207,- 263,- 

Tízórai 46,- 78,- 99,- 

Ebéd 300,- 510,- 648,- 

Uzsonna 54,- 92,- 117,- 

Vacsora 178,- 303,- 385,- 

(Alkalmazott rezsikulcs 70 %.  Eladási ár bruttó 27 % ÁFA tartalommal.) 



4.sz.melléklet 

Élelmezési nyersanyagnormák és eladási árak 2012. január 1. és 2012. december 31. között 
„B” változat (5 %-os nyersanyagnorma emelés esetén) 

Megnevezés Nyersanyagnorma nettó 

Ft/adag 

Eladási ár nettó Ft/adag Eladási ár bruttó  

Ft/ adag 

Bölcsőde (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 53,- 90,- 114,- 

Tízórai 28,- 48,- 61,- 

Ebéd 204,- 347,- 441,- 

Uzsonna 50,- 85,- 108,- 

Bölcsőde diéta (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 61,- 104,- 132,- 

Tízórai 36,- 61,- 77,- 

Ebéd 231,- 393,- 499,- 

Uzsonna 59,- 100,- 127,- 

Bölcsőde ebéd felnőtt 

 290,- 493,- 626,- 

Óvoda (3-6 éves korcsoport) 

Tízórai 65,- 111,- 141,- 

Ebéd 218,- 371,- 471,- 

Uzsonna 50,- 85,- 108,- 

Óvoda diéta 

Tízórai 67,- 114,- 145,- 

Ebéd 229,- 389,- 494,- 

Uzsonna 53,- 90,- 114,- 

Általános Iskola (7-10 éves korcsoport) 

Tízórai 74,- 126,- 160,- 

Ebéd 255,- 434,- 551,- 

Uzsonna 71,- 121,- 154,- 

Általános Iskola (10-14 éves korcsoport) 

Tízórai 74,- 126,- 160,- 

Ebéd 272.- 462,- 587,- 

Uzsonna 71,- 121,- 154,- 

Általános Iskola diéta 

Ebéd 284,- 483,- 613,- 

Kollégium (15-18 éves)  

Reggeli 139,- 236,- 300,- 

Tízórai 34,- 58,- 74,- 

Ebéd 290,- 493,- 626,- 

Uzsonna 44,- 75,- 95,- 

Vacsora 168,- 286,- 363,- 

Kollégium (15-18 éves) diéta 

Reggeli 139,- 236,- 300,- 

Tízórai 46,- 78,- 99,- 

Ebéd 303,- 515,- 654,- 

Uzsonna 55,- 94,- 119,- 

Vacsora 179,- 304,- 386,- 

Szociális ellátás – időskorúak 

Reggeli 119,- 202,- 257,- 

Tízórai 34,- 58,- 74,- 

Ebéd 290,- 493,- 626,- 

Uzsonna 44,- 75,- 95,- 

Vacsora 168,- 286,- 363,- 

Szociális ellátás – időskorúak diéta 

Reggeli 123,- 209,- 265,- 

Tízórai 46,- 78,- 99,- 

Ebéd 303,- 515,- 654,- 

Uzsonna 55,- 94,- 119,- 

Vacsora 180,- 306,- 389,- 

(Alkalmazott rezsikulcs 70 %.  Eladási ár bruttó 27 % ÁFA tartalommal.) 



5.sz.melléklet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

Tárgy: Közbeszerzési szabályzatok módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. októberi ülésén hozott 

260/2011. sz. határozata rendelkezett a Közbeszerzési Szabályzat/ok módosításának 

szükségességéről a Közbeszerzési Bizottsági (KB) tagok létszáma tekintetében. 

 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete kezdeményezi, hogy a 

következő hónapban kerüljön sor a Közbeszerzési Szabályzat módosítására úgy, hogy a 

Közbeszerzési Bizottság tagjainak a száma egy taggal nőjön.” 

 

A KB tagokat a Képviselő-testület 255/2011. sz. határozatának 1. pontja szerint választotta 

meg.  

 

„1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési Bizottságába  

1.Dr. Reisinger Richárd alpolgármestert, 

2.Dr. Haragh László képviselőt, 

3.Kardosné Kovács Márta Mária képviselőt és 

4.Vadász József képviselőt választja.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2011. sz. határozatával 

fogadta el az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát. 

 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata a Közbeszerzési Bizottság (KB) tekintetében a 

I. Általános rendelkezések fejezet (6) a) pontjában a következők szerint rendelkezik: 

 

„(6) A KB működése: 

a.) A KB. 4 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-testület tagjai 

tehetnek javaslatot.” 

 

A Polgármesteri Hivatal, mint a helyben központosított közbeszerzésben ajánlatkérőként 

eljáró szerv Közbeszerzési Szabályzata a Közbeszerzési Bizottság (KB) tekintetében a I. 

Általános rendelkezések fejezet (6) a) pontjában a következők szerint rendelkezik: 

 

„(6) A KB működése: 

a.) A KB. 5 főből áll, tagjait, melyből 4 főt Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete – tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a 

Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. A KB ötödik tagja az beszerzéssel érintett 

intézmény vezetője.” 

 

A Képviselő-testület 260/2011. sz. határozatában rögzítetteknek megfelelően a Képviselő-

testületnek a KB plusz egy fő tagjának személyére javaslatot tenni, a KB létszámát az 

Önkormányzat szabályzata szerint 5 főben, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 6 főben 



kell megállapítani, valamint mindezekre tekintettel a szabályzatokat módosítani szükséges. 

 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 255/2010. határozatában 

meghatározott képviselőkön túl a Közbeszerzési Bizottságba állandó tagként 

………………………………………. képviselőt delegálja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát az 1.sz. melléklet szerint módosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

Közbeszerzési Szabályzatát az 2.sz. melléklet szerint módosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor Polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 16. 

 

 

 

       Jakabné Palkó Edina 

       Pénzügyi Irodavezető 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 



1.sz. melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzata 

 

 

1.) A Szabályzat I. Általános rendelkezések (6) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 

I.  

Általános rendelkezések 

 

……….. 

 

(6) A KB működése: 

a) A KB. 5 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

– tagjai közül - minősített többséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-testület 

tagjai tehetnek javaslatot. 

……….. 

 

 

2.) Jelen Szabályzat módosítás Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 

történő elfogadást követő naptól lép hatályba. 

 

 

3.) A Szabályzat egyebekben nem változik. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 16. 

 

 

 

Záradék: Jelen Szabályzat-módosítást Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete ….…./2011. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 



2.sz.melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalának 

Közbeszerzési Szabályzata 

 

 

1.) A Szabályzat I. Általános rendelkezések (6) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 

I.  

Általános rendelkezések 

 

……….. 

 

6) A KB működése: 

a) A KB. 6 főből áll, tagjait, melyből 5 főt Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete – tagjai közül - minősített többséggel választja meg. Személyükre a 

Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. A KB hatodik tagja az beszerzéssel érintett 

intézmény vezetője. 

……. 

 

 

2.) Jelen Szabályzat módosítás Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 

történő elfogadást követő naptól lép hatályba. 

 

 

3.) A Szabályzat egyebekben nem változik. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 16. 

 

 

 

Záradék: Jelen Szabályzat-módosítást Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete ……./2011. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselőtestület 2011.november 30-i  ülésére 

 

Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítása - sportcsarnok  

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 214/2011. számú képviselő-testületi határozat 2.) pontjába foglalt döntésük értelmében a 

31/2001. (VIII.30.) ÖKT rendelettel elfogadott, az Aquapark és környéke elnevezésű 

tömbterület és a mellékletét képező szabályozási tervlap alábbi vonatkozású módosítására 

irányuló eljárást megindítottuk, melynek véleményezési szakasza lezárult: 

 

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

övezetében a legnagyobb építménymagasság 15,00-17,00 m között legyen. 

 

 A TV 4 jelű építési övezet vonatkozásában a HÉSZ 117.§ (4) b.) pontjában 

előírt, „ a klubház jelenlegi helyén, a szabályozási terven körülhatárolt építési 

helyen belül bővíthető, átépíthető „ feltétel feloldása. 

 

A településrendezési eszköz elkészültével kapcsolatban felhívást tettünk közé a célból, hogy 

az ügy kapcsán az érintettek észrevételt tehessenek - észrevétel nem érkezett. A közzététellel 

egyidejűleg szakmai véleményezés céljából az anyagot az állami főépítész úrnak eljuttattuk, 

aki GYA/325-4/2011. számú levelével a tervmódosítás képviselő-testület elé terjesztése ellen 

kifogást nem emelt.  (2.sz. melléklet)                
 

A rendelettervezet és a szabályozási tervlap az előterjesztés 1. számú melléklete. A szöveges, 

alátámasztó  munkarész a Műszaki Irodán rendelkezésre áll 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 21. 

 

 Dr.Dancsecs Zsolt 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a Szentgotthárd város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének 

egységes szövegéről szóló 

28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a 

továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) kormányrendeletben foglaltak alapján a 

Szentgotthárd város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének 

egységes szövegéről szóló 28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) 
módosítja. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. módosításához az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§.(3) bekezdés c. 

pontjában és a 13.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 

253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben foglalt szabályozás figyelembevételével a 

véleményezési eljárásban közreműködő alábbi államigazgatási szervek: 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 

- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Körmendi, 

Őriszentpéteri,  Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Népegészségügyi Intézete 

- Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság       

- Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 

- Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága   

- Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

- Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

- Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szabályozásfelügyeleti Kompetencia Központ 

- Veszprémi Bányakapitányság  

- HM Hatósági Hivatal 

- Körmend Rendőrkapitányság Szentgotthárd Rendőrőrs 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 

- Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és vízügyi Igazgatóság  

véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:    

1.§. (1) A R. „Szentgotthárd, Aquapark és környéke Helyi Építési Szabályzatáról valamint 

Szabályozási Tervéről” című VIII: Fejezet 117.§.(4) bekezdés bevezető mondata az alábbiak 

szerint változik: 
 

 

(4) „A    jelű építési övezet a működő sportpálya területe, a 

továbbiakban is sportolási célra használható fel és a sportolást kiszolgáló építmények építhetők. 

Az övezetben az alábbi feltételek szerint végezhető építési tevékenység:” 

TV 
4 

SZ 15 

15,0 20000 

 



 

(2) A R. 117.§. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b)Az előkert legkisebb mérete 7,0 m.” 

 
(3) A R. 117.§. (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „e)A megengedett legnagyobb építménymagasság 15,0 m.” 

2.§ A R. VIII. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete szerinti  VIII. Melléklet „a 

970-SZTM/2011 törzsszámú 2.2. rajzszámú szabályozási tervlap” megnevezésű melléklet lép. 

3.§ Záró rendelkezések 

(1) A R. egyebekben változatlanul érvényes. 

(2) E rendelet 2011december 01. napján lép hatályba 

 

 ……………………… ……………………… 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester jegyző 

 

 

 



1. melléklet  a … ./… . (… . … .) önkormányzati rendelethez a R. „VIII. Melléklet a 970-

SZTM/2011 törzsszámú 2.2. rajzszámú szabályozási tervlap”-ról 

 

 
 



 

 

Indoklás a rendelet tervezethez: 

A város vezetése, élve a sportlétesítmények fejlesztésének központi támogatási szándékával - 

sportcsarnok építését határozta el. 

A csarnok elhelyezésére - valamennyi szempontot figyelembe véve - a 93/2. hrsz-ú, 

Sportpálya területe a legalkalmasabb. Nagyságrend szerinti besorolása D kategóriájú 

játékcsarnok. A Kossuth L. utca mellett álló öltöző - büfé - tekepálya épület elbontásra kerül, 

így az új épület és a szükséges parkolók az előkertben és az oldalkertben elhelyezhetők. 

 

A közműellátás, a közlekedési kapcsolat a Kossuth L. utcáról oldható meg. 

 

A módosítás a szabályozási tervet kis mértékben érinti: 

 

 A hatályos szabályozás a meglévő öltöző - büfé - tekepálya épület bővítését 

feltétezte, és e köré jelöl építési helyet. A módosítás az eddigi építési heylet törli, 

újat nem jelöl ki. 

 

 A sportpálya építési övezeti jeléhez tartozó táblázatban a megengedhető legnagyobb 

építménymagasság 5,0 m-ről 105,0 m-re módosul, a röplabda megkövetelte 

belmagasság miatt. 

 



2.sz.melléklet

 
 



 47 

 
 

 

 

 



 48 

E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület  2011. november 30-i ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló a fizető parkoló rendszer működéséről a 2011. évben. 

           A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet 

 módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület  ! 

 

Szentgotthárdon a fizető parkoló rendszer működtetője az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalt – Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100%-os tualjdonát képező gazdasági 

vállalkozás. Ez azt is jelenti, hogy a városi közterületeken a rend biztosításának egyik eszköze 

Szentgotthárdi kézben van, az abból befolyó bevételek pedig a városban maradnak. 

A parkolási rendszer ezévi működésének tapasztalatait az ÖKV vezetőjének az 2. számú 

melléklet szerinti Beszámolójában lehet olvasni. A vállalat számára a kb. 4,2 millió forintos 

bevétel jelentősnek mondható. Miután a parkoló automaták beszerzése korábban már 

megtörtént, azok folyamatos karbantartásán kívül más beruházást nem igényelnek, így a 

vállalatunk egyik legjövedelmezőbb ágazatáról beszélhetünk. Továbbra is nagyon fontos, 

hogy a fizető parkolás rendszere egyrészről hozzájárul  a közterületek rendjének 

fenntartásához, miközben ezzel bevétele is képződik Szentgotthárdnak. 

 

 A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjét a többször módosított 11/2001. 

(III.29.) számú ÖKT rendelet szabályozza (továbbiakban: helyi rendelet), amelyet legutóbb a 

Képviselő-testület 2011. januári ülésén módosított. Ez a módosítás nagyobb kedvezményt 

biztosított a szentgotthárdi, Szentgotthárdon gépjárműadót fizető polgároknak éves bérlet 

vásárlása esetén. Továbbá 2010-ben az Országgyűlés fizetőparkolókra vonatkozó két 

törvénymódosítása miatt kellett a rendeletünket pontosítani. A parkolójegyek, illetve 

bérletek árának módosításáról (emeléséről) legutóbb a Képviselő-testület 2009. 

novemberi ülésén döntött, amely díjak 2010. január 01-től érvényesek.  

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (továbbiakban: üzemeltető) megküldte a 

fizetőparkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót a 2011. 1-10. hónapig 

terjedő időszakról és egyben javaslatot tett a helyi rendelet módosítására is. Az üzemeltető a 

parkoló bérleteknél 2, illetve 5 %-os, a parkolójegyeknél átlagosan 10 %-os áremelést 

javasol (részletesen csatolt beszámoló 2. pontjában).  

A díjmódosítás indokai: 

- a 2010. évi infláció mértéke 4,9 % volt  és 2010. évben nem volt parkolójegy-áremelés; 

- a 2011. évi infláció várható mértéke 4-5 %; 

- a 2012. évi 2 %-os ÁFA-kulcs növekedés 1,3 %-kal csökkenti a nettó árbevételt, mivel a 

parkolási díjak (jegy- és bérletárak) bruttó áron kerülnek meghatározásra. 

Mindezek az indokok végül is valósak. A város fizető parkolási rendszerének szinten tartása 

fontos feladat, ha a fizetendő díjakban nem érvényesítjük az inflációs és adóemelkedés miatti 

változásokat, akkor végképp azt kockáztatjuk, hogy leromolhat a fizető parkolási rendszer. Ez 

a rendszer elsősorban technikai elemeket tartalmaz: automatákat, ezekhez szükséges 

kiszolgáló berendezéseket, szoftvereket, számítógépes háttérszükségletet.  

Ezekre tekintettel a javasolt változások elfogadása indokolt lehet. A rendelet – tervezet az 1. 

számú Mellékletben olvasható.  

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

1. Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a Határozati javaslat  és a mellékelt rendelet 

módosítási javaslattal kapcsolatos döntés meghozatalát. A rendelettervezet mellékletében a 
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módosítások félkövér betűtípussal, az elmaradó (hatályok kívül kerülő) rendelkezések 

áthúzott szöveggel láthatók. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Beszámoló a fizető 
parkolási rendszer üzemeltetéséről 2011. 01. – 10. című anyagot elfogadja.  
 
Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal  
Szentgotthárd, 2011. november 18. 

 

 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző
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1. számú Meléklet 

...../2011. /----./ ÖKT. rendelet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet (továbbiakban R.) 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete A fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet 

(továbbiakban R.)  2. melléklete e rendelet 1.  melléklete szerint módosul.   

 

2.§ Záró rendelkezések:  

(1) A R. további részei változatlanul érvényesek. 

(2) A rendelet 2012. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 

    Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester                   jegyző 

 

Kihirdetév:
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2. melléklet A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ ÖKT rendelet 2. Mellékletének módosításáról   
 

I. Alapdíjak óránként: 

 

Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály  

I. (piros) díjövezet 230,- Ft / óra 690,- Ft / óra 

II. (zöld) díjövezet 190,- Ft / óra 570,- Ft / óra 

 

 

A minimális díjtétel összege az A díjosztályban 50,- Ft, a B díjosztályban 140,-Ft. 

 

 

II. Napijegyek árai 

 

 

Díjövezet A/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 1.150,- Ft / óra 

II. (zöld) díjövezet 950,-  Ft / óra 

 

III./A. Éves bérletek árai: 

I. (piros) díjövezet: 30.000,- Ft 

II.(zöld) díjövezet: 24.000,- Ft 

 

Kedvezmények: 

Teljes áru lakossági bérlet: 50 % 

Kedvezményes közületi bérlet: 50 % 

Kedvezményes lakossági bérlet esetén 88 %, (melyre a bérlet előállítási költséget nem kell 

megfizetni.)  

III/B. 30 napos bérletek árai: 

 

Díjövezet Teljes ár 

Összes parkolóba 5.000,- Ft / 30 naptári nap 

II. (zöld) díjövezet 4.000,-  Ft / 30 naptári nap 

 

Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 

20 %. 

Valamennyi bérlet előállítási költsége: 600,-Ft/hó. 

Bérlet és napijegy csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható. 
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A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége 

nélkül. 
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Indokolás a Tervezet 1.§-ához: 

A tervezett módosítás indoka, hogy két éve már nem emelkedtek a parkolójegyek és bérletek 

árai. A javasolt emelkedések az inflációt és a várható ÁFA-emelést tartalmazzák. Az indokok 

között fontos, hogy az infláció és az ÁFA-kulcs növekedés miatti változásokkal a díjak is 

lépést tarthassanak. hogy a fizető parkolási rendszer működése ne kerüljön veszélybe.     

 
 
 



 54 

 

2. számú melléklet 
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                                                   E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

                                    a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére. 

 

Tárgy: Ipari Park I- és II. ütemű vállalkozási területek belterületbe vonási vázrajzok és    

             terület kimutatás jóváhagyása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő–testület 188/2011. számú határozata értelmében elkészítettük az Ipari Park I- és II. ütemű 

vállalkozási területek belterületbe vonás vázrajzait. Mindez még a telekadó bevezetése kapcsán merült fel. 

 

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. 

Belterületbe vonandó területek az alábbiak: 

0222/3, 0222/4, 0222/5, 0222/6, 0222/8, 0222/9, 0222/10, 0225, 0227, 0228/2, 0229/4, 0229/15, 0229/16, 

0229/17, 0250/7, 0250/8, 0250/9, 0261/13, 0261/14, 0261/15, 0261/16, 0261/18, 0261/19, 0268/3, 0268/4, 

0268/5, 0268/7, 0268/8, 0269/12, 0269/24, 0269/26, 0269/28, 0269/30, 0269/34, 0269/35, 0269/36, 0269/37, 

0269/41, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0269/45, 0269/46, 0277/1, 0277/2, 0278, 0280/10, 0281/3, 0281/4, 0281/6, 

0281/8, 0281/9, 0283, 0284/4,0284/6, 0284/7, 0284/12, 0284/13, 0284/15, 0284/17, 0284/21,0284/23, 0284/24, 

0284/26, 0284/27, 0284/30, 0284/31, 0284/33, 0284/34, 0284/35, 0332/1 

helyrajzi számú földrészletetek 

                                                

Határozati javaslat 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd igazgatási területén, az Ipari 

Park I-és II. megjelölésű  területrészen lévő, ipari, gazdasági, kereskedelmi szolgáltatói területfelhasználás 

céljára a Monek Mónika földmérő mérnök által 80/2011. munkaszám alatt elkészített változási vázrajz és 

területkimutatás szerinti, szentgotthárdi 0222/3, 0222/4, 0222/5, 0222/6, 0222/8, 0222/9, 0222/10, 0225, 

0227, 0228/2, 0229/4, 0229/15, 0229/16, 0229/17, 0250/7, 0250/8, 0250/9, 0261/13, 0261/14, 0261/15, 

0261/16, 0261/18, 0261/19, 0268/3, 0268/4, 0268/5, 0268/7, 0268/8, 0269/12, 0269/24, 0269/26, 0269/28, 

0269/30, 0269/34, 0269/35, 0269/36, 0269/37, 0269/41, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0269/45, 0269/46, 

0277/1, 0277/2, 0278, 0280/10, 0281/3, 0281/4, 0281/6, 0281/8, 0281/9, 0283, 0284/4,0284/6, 0284/7, 

0284/12, 0284/13, 0284/15, 0284/17, 0284/21,0284/23, 0284/24, 0284/26, 0284/27, 0284/30, 0284/31, 

0284/33, 0284/34, 0284/35, 0332/1 helyrajzi számú földrészletetek belterületi számmal való megállapítását 

elfogadja. 
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  Határidő:  a változás földhivatali kezdeményezése 3 napon  belül. 

  Felelős:     Fekete Tamás irodavezető 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 10. 

                                                                                                  Fekete Tamás                                                                                

                                                                                        műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés:  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

Tárgy: Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan beépítésének pályáztatása   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

A Képviselő-testület 272/2011. számú határozatával egyetértett az  Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú. ingatlan hasznosításával: azon az önkormányzat 

tulajdonát képező dokumentáció alapján 22 lakást tartalmazó társasház felépítésével. Ennek érdekében 

vállalkozót keres, aki az ingatlanra az épületet felépíti, és az elkészült lakásokból a terület + az építési 

engedélyes dokumentáció értékének megfelelő értékű lakást biztosít. 

A Képviselő – testület legelső lépésként az ingatlan és a tervdokumentáció értékének meghatározása érdekében 

értékbecslés elkészítését kezdeményezte. 

 

Az értékbecslést a Mohl Kft-vel elkészíttettük. (2.sz. melléklet) 

Az értékbecslés szerint a 729 m
2
 területű ingatlan forgalmi értéke: nettó 11.300.000.-Ft, ~ 15.500.- Ft/m

2
  

A földhivatali nyilvántartás szerint az ingatlan megnevezése: kivett tekepálya, mely elnevezés törlése, ill. 

módosítása folyamatban van – miután az egykori épület évek óta nem áll már, ám a tulajdoni lap módosítása 

nem történt meg. A módosítás után az ingatlan megnevezése beépítetlen terület lesz.  

A beépítetlen terület építési telekként történő hasznosítása esetén a vételárat ÁFA terheli., ezért az ingatlan 

bruttó vételára a jelenlegi 25%.-os ÁFA-val számolva: 14.125.000.-Ft lenne. 

 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a Körmendi Építéshatósági Iroda az építési engedélyezési tervdokumentáció 

engedély meghosszabbításához a megváltozott jogszabályi körülmények következtében nem tud hozzájárulni.  

A tervek változatlan tartalommal, a változott tűzvédelmi előírások betartása mellett ismételten engedélyezhetők.  

 

Az átadandó építési tervdokumentáció értékét 2.200.000.-Ft-ra becsüljük.  

Az értékbecslés költsége 23.500.-Ft, amelyet a végleges érték meghatározásakor figyelembe kell venni. 

Tehát az ingatlan és az átadandó tervdokumentáció és értékbecslés értéke összesen: 16.348.500.-Ft (kerekítve: 

16.350.000.-Ft) 

 

A hasznosítás formája 

A tervdokumentáció alapján az épület 3 szintből állna (földszint-emelet-tetőtér) így az épület nettó beépített 

össz. alapterülete 807,1 m
2
, melyből a lakások nettó össz alapterülete: 659 m

2
 (A telek 729 m

2
, a terület bruttó 

beépített alapterülete: 327,95 m
2
.) A lakások egyedi gáztüzelésű fűtőberendezéssel, konyha, (1.v.2) szoba, 

zuhanyzó és WC helyiségekből állnak. 

(Az építési engedélyezési tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájánál megtekinthető.) 

Eredetileg Szentgotthárd Város Önkormányzata erre a területre önkormányzati szociális bérlaskásokat szeretett 

volna építeni. Erre azonban saját erőnk nincsen, olyan konstrukció sem lehetséges, amikor külső tőkét bevonva 

készülnek el a lakások, melyeket önkormányzatunk majd szociális bérlakásként hasznosít és ha ez megtérül, 

akkor a beruházást végzőt majd kifizetjük. Szociális bérlakások nem vagy csak igen hosszú idő alatt térülnek 

meg.  

Le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy tudunk ezen a területen 22 szociális bérlakást létrehozni. 

Ugyanakkor az Ipari Parkban látható nagy beruházások munkaerőt, méghozzá Szentgotthárdon kívüliekből 

feltölthető munkaerőt fognak vonzani, az ideérkező munkaerőnek pedig előbb-utóbb lakhatásra, lakásra lesz 

szüksége. Ilyen szempontból is fontos, hogy a jó helyen lévő terület beépüljön.  

 

Mivel nincs építési engedélyes tervünk ezért felmerül annak a lehetősége is, hogy a beruházó a saját igényének 

megfelelően a lakásokat átterveztetheti, vagy új tervet készíttet. Valószínűleg más igények merülnek majd fel 

mint a pár évvel ezelőtti szociális bérlakásoknál, amit viszont el kell fogadnunk és tudomásul kell vennünk.  
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Javasoljuk annak a megoldási lehetőségnek az elfogadását, ahol az önkormányzat biztosítja a telket és a 

terveket, a vállalkozó számára hozzájárulást ad a terület beépítésére. Ráépítési szerződést kötünk a 

vállalkozóval, mely szerint a vállalkozó a lakásokat megépíti, ekkor majd közös tulajdon jön létre az 

Önkormányzat és a vállalkozó között, ahol az Önkormányzat tulajdoni illetősége + a biztosított 

tervdokumentációk értéke és a ráépített épületingatlan értéke fogják megadni a tulajdoni arányokat. Ezt 

követően a közös tulajdont társasházzá fogjuk átalakítani, jogilag egy társasház jön létre, ahol az önkormányzat 

tulajdoni illetősége konkrét lakásokban fog megtestesülni – ez lesz az ingatlan és a tervdokumentáció igazi 

ellenértéke: a felépült társasházban saját lakásaink lesznek, melyeket legjobb belátásunk szerint hasznosíthatunk 

majd. 

 

 

Ezek után nézzük a konkrét számokat: 

A mostani piaci körülmények között az új lakások m
2
 ára 200-240.000-Ft/m2 körül alakulnak.  

Vasi Ingatlan infó Ingatlan Irodától telefonon történt tájékoztatás alapján az ilyen területbeszámítás alapján kért 

lakások értéke bruttó 190.000 – 210.000.-Ft/m2 körül alakul. 

A 16.350.000.-Ft  értékre nézve és a kisebb 190.000.-Ft/m
2
-árat vesszük figyelembe,  akkor kb. 86 m2-nyi 

lakást (lakásokat) kapnánk cserébe. Az Önkormányzat érdeke, hogy minél nagyobb lakásterületet és azon minél 

nagy számú lakást kapjunk. A pályázatban a kiinduló feltételként mindenképpen javasoljuk meghatározni a 

cserébe kért minimum alapterületet.  

Javasoljuk a kiírásban a területnagyságot a fentiektől eltérően, nagyobb mértékben, minimum 100 m
2
-ben 

meghatározni, így ez 2 vagy 3 lakást jelentene. (Ebben az esetben ha 16.350.000.-Ft értéket vesszük figyelembe, 

akkor 163.500.-Ft lenne az 1 m
2
 ára, ha az Ingalaniroda által közölt alsó értéket 190.000.-Ft/m

2
 –t vesszük 

figyelembe, akkor az ingatlan értéke 19.000.000.-Ft.)  

 

Vagyonrendeletünk a vagyon értékesítésére meghatározott feltételek fennállta esetén ír elő meghirdetési 

kötelezettséget. Ez az általunk javasolt megoldás nem elidegenítés, hanem egyfajta ingatlanfejlesztés, hiszen az 

ingatlan tulajdonosa a ráépítés befejezéséig az önkormányzat marad, a felépülő társasházban pedig szintén 

tulajdonosa lesz az önkormányzat a jelenlegi telek + tervdokumentáció értékével azonos értékű lakásnak. A 

vagyon elidegenítése esetén 20 millió Ft-os értékhatár az, amely alatt a meghirdetés a helyben szokásos módon 

és 20.000.000.- Ft, amely felett ennél szélesebb körben kell meghirdetni.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 területű ingatlant hasznosításra, beépítésre 

meghirdeti az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint. Az ingatlanon kizárólag lakásokat tartalmazó társasház 

építésére van lehetőség. A meghirdetésre a 20 millió Ft-os vagyoni értéket meghaladó vagyonértékesítésre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

Határidő: a közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2011. november 16. 

 

                                                                                          Fekete Tamás 

          műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem :Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. számú melléklet: 

 

A vállalkozó jogot szerez arra, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra ráépítési szerződéssel 

társasházat építsen fel az Önkormányzat által a Pályázat nyertesének átadott tervdokumentáció alapján.  

Az ingatlan értékének ellentételezéseként a társasház elkészültét követően az Önkormányzat tulajdonába kerül a 

társasházban összesen min. 100 m
2
 alapterületű és min. 2 db. önálló lakás. 

Az ingatlan beépítésére rendelkezésre áll az építési engedélyezési tervdokumentáció, mely alapján 22 lakásos 

társasház építésére van lehetőség. 

-  az épület csak 3 szintből állhat (földszint-emelet-tetőtér) 

-  Épület nettó beépített össz. alapterülete 807,1 m
2
, 

-  Lakások nettó össz alapterülete kerekítve: 659 m
2
  

- A lakások egyedi gáztüzelésű fűtőberendezéssel, konyha, szoba/szobák, zuhanyzó és WC helyiségekből 

állnak. 

A beruházó a meglévő engedélyezési tervdokumentációt   módosíthatja, ill. új tervdokumentációt készíthet az 

érvényes, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 18.§ (2) bekezdés 

illeszkedés szabályai szerint. A tervdokumentáció módosítása, másik tervdokumentáció készítésének költsége a 

beruházót terheli. 

A beruházást legkésőbb 2013. szeptember 30-ig meg kell valósítani. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2012. január 31.   

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a megépítendő társasházban összesen  legalább 100 m2-nyi lakásterületet 

biztosít.  

A pályázatában meg kell jelölni, hogy az Önkormányzat számára a Pályázó hány darab lakást fog biztosítani. 

Minimum 2 lakás megjelölése szükséges, ennél több lakás felajánlása az elbírálásnál előnyt jelenthet.  

A pályázatokat konkrét mennyiség – lakás - darabszám - megjelölésével fogadjuk el. 

A pályázatok elbírálásának határideje a 2011. februári testületi ülés. 

A beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki az Önkormányzat részére a legtöbb lakást 

biztosítja a kiírt minimum feltételeket figyelembe véve. 

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha a pályázatban a pályázó nem nyilatkozik arról, hogy a megépítendő társasházban 

legalább 100 m2-nyi lakásterületet biztosít az önkormányzatnak; ha nem jelöli meg az önkormányzat számára 

biztosítandó lakásmennyiséget vagy ha a  megjelölt, önkormányzatnak biztosítandó lakásszám nem éri el a 2 

lakást.  

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.  

Ha eredményes pályázat esetén a legelőnyösebb ajánlat adó nem köt szerződést, a soron következő legjobb 

ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri a kiírt minimum feltételeket.  

A megkötendő szerződések: Keretszerződés, ami tartalmazza a Szerződő Felek vállalásait; majd a jogerős 

építési engedélyek ismeretében ráépítési szerződés megkötése; majd társasház alapító okirat aláírása.  
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2.sz. melléklete: 
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J E L E N T É S 
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a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

243/2008. számú képviselő-testületi határozat: 

 

Városi D.S.E. 

Szentgotthárd 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

Az 2011. márciusi beszámolómban is utaltam rá, a Városi Diáksport Egyesületet az önkormányzat hozta létre 

1998-ban most újra megismétlem / 2.3 millió Ft /-os önkormányzati támogatással teljesen  más pénzügyi 

finanszírozás és kondíciók mellett. Tehát 1998-ban és a következő években érdemes volt terveket készíteni ! A 

támogatás csökkenésével örülünk, hogy a sportcsoportvezetők tiszteletdíját és a járulékos költségeket ki tudjuk 

gazdálkodni. Az 500 ezer Ft támogatási összegről minden év március 31-ig el kell számolni az Önkormányzat 

Pénzügyi Osztályának. Fölöslegesnek tartom a Város Önkormányzata Képviselő testületének 313/2007. számú 

határozatát, amely kötelezi az egyesületet az éves terv és az előző év tervének teljesítéséről való beszámolását, 

mivel már az előző beszámolómban is utaltam rá, hogy a saját bevétel és a támogatási összeg csak a 

tiszteletdíjakra és a járulékos összegekre elég  

4 hónapra!!! Pályázaton sajnos az idén sem nyertünk! Ilyen minimális költségvetési összegre nem lehet, és nem 

tudok középtávú tervet készíteni! Ezen Önkormányzati határozatot míg a finanszírozás nem változik 

megfontolásra javaslom! Kérem a javaslatomat komolyan venni amennyiben a javaslatom nem talál értő fülekre 

akkor végleg le kell vonnom a konzekvenciát és ismét le kell mondanom, amit már megtettem kétszer! 

Még egyszer kihangsúlyozva: anyagi lehetőségeink csak minimális célok megfogalmazására és megvalósítására 

adnak lehetőséget: 

Cél: A városi egyesületeknek utánpótlás nevelés / kézilabda, labdarúgás stb. / és a rendszeres sportolásra való 

ösztönzés! 

 

- sportcsoportok zavartalan működése 4 hónapra 

- kiemelt, illetve támogatott sportként kezeljük a kézilabdát, a labdarúgást, valamint a tornát és az 

atlétikát. 

- A házibajnokságok lebonyolítását / labdarúgás, kézilabda téli-tavaszi fordulókkal 

- Részt veszünk a helyi rendezésű kupákon / kézilabda, labdarúgás / 

 

A sportcsoportok a Gimnáziumban és a Széchenyi 5-8. évfolyamon működnek. 

 

Javaslom, hogy a Szentgotthárdi Önkormányzat területén működő oktatási intézményekben tanuló megyei és 

országos eredményeket elérő tanulók és testnevelők valamilyen szintű jutalmazását önkormányzati szinten, év 

végén! 

 

Sportcsoportvezetők:               2010-es eredmények 

 

- Erst József                              fiú kézilabda / országos elődöntő II.,III., Arany J. Kupa I./ 

- Pável Tamás                           lány kézilabda / megyei I., országos II. / 

- Pappné Restás Csilla             atlétika / mezei futóverseny I., országos II., / 
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- Kovács Tamás                        labdarúgás / 5-6.o Széchenyi Kupa I., Somogyi Kupa III., / 

- Hegyi József                            torna /megyei B, kategóriában I., területi IV., / 

 

 A sportcsoportvezetők minden elismerést megérdemelnek ilyen megyei, területi, országos eredmények mellett! 

Jelen pillanatban a sportcsoportok vezetői október, november hónapban kapnak tisztelet díjat! Költségvetést is 

csak utólag tudtam készíteni a támogatási összeg  ismeretében!  

Kérem a Tisztelt Testületet rövid beszámolóm és javaslataim elfogadását! 

 

Szentgotthárd, 2011-10-16. 

 

                                                                      Tisztelettel: 

                                                                                           Kovács László 

                                                                                            V.D.S. elnök 

 

 

115/2011. számú képviselő-testületi határozat 2./ C.) pontja: 

 

Szentgotthárd Város önkormányzata Képviselő-testülete a 115/2011. sz. határozat 2. c.) pontjában az alábbiakat 

határozta: 

 

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. 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a határozatnak megfelelően elkészítette a Honismereti Klub eddigi 

tevékenységéről szóló beszámolót és megküldte a Klub 2011/2012. évi munkatervét. 

Személyesen is részt vettünk a Klub ülésén, ahol megismertük a jelenleg folyó munkát. Nagyon fontos, hogy ez 

a szervezet működik és az is jó, hogy az önkormányzat megtalálta e szervezeten keresztül azokat, akik lelkesen, 

önzetlenül és szívesen tesznek azért, hogy a város múltja, a történelmi gyökerek minél inkább feltártak 

legyenek.  

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az e téren végzett munkafolyamat kevésbé látványos, és meglehetősen 

hosszú út vezet addig, amíg látható eredményei vannak. A rendszeres beszámolókban majd képet kapunk arról, 

hogy holt tartanak a résztvevők, de várhatóan nem mindig lehet majd látványos új dolgokról információt kapni.   

 

 

Honismereti Klub 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

Tárgy: Beszámoló a klub tevékenységéről 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Honismereti Klub 2010. március 11-én alakult 10 fővel. Egyelőre nem bejegyzett egyesületként működik. 

Célja a szentgotthárdi helyismereti, helytörténeti értékek, információk és dokumentumok felkutatása, 

összegyűjtése, feldolgozása és közzététele. Iskolai időszakban havonta-kéthavonta tartottunk megbeszélést, s 
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beszámoltunk az időközben végzett munkáról. 2011. április 14-i klubfoglalkozásunkon határoztuk meg a 

legsürgetőbb feladatokat: 

- még élő, idős szentgotthárdi polgárok felkeresése, adatgyűjtés, interjúk készítése 

- fotódokumentumok gyűjtése 

- a ciszter dokumentumok áttekintése 

- Május 4-én a polgármesteri hivatal épületében, az egykori ciszter könyvtárban jártunk, illetve az 

önkormányzat vezetőivel találkoztunk. Javaslatot tettünk a könyvtár hasznosítására. 

- Június 9-én Pethő Gyula nyugdíjas helytörténész előadását hallgattuk meg, aki a kutatáshoz, feldolgozáshoz 

nyújtott ismereteket, gyakorlati tanácsokat. 

- Július 7-én kelt az együttműködési megállapodás az önkormányzattal, amelyben a Honismereti Klub jelentős 

feladatokat vállalt. 

- 2011. szeptember 20-án elfogadtuk a 2011/12. évre szóló munkatervünket, amelyben kijelöltük az év 

legfontosabb feladatait.  

- Dr. Gábor László kistérségi irodavezető kérésére javaslatot tettünk november 16-i összejövetelünkön 

középiskolások számára kiírandó pályázatra. 

Javaslatunk szerint a következő követelményeket szükséges megfogalmazni a pályázattal kapcsolatban: 

- szentgotthárdi témájú legyen 

- önálló munka (nem irodalmak összefésülése) 

- szabadon választott műfajú (fotódokumentumok interjúk, visszaemlékezések, egyéb kutatómunkák, stb) 

- A Honismereti klub még idén felhívást juttat el a középiskolákba és az általános iskola 7-8. osztályos tanulói 

számára, amelyben csatlakozást ajánlunk a tanulóknak. Egyúttal meghívjuk az érdeklődőket a januári 

tájékoztatónkra, amelyben a klub tevékenységének bemutatása mellett a honismereti-helytörténeti kutatás 

alapjairól, a kutatás módszereiről, a publikálás lehetőségeiről is szó lesz. (A Könyvtári Intézet akkreditált 

tanfolyamán szerzett ismeretek felhasználásával.) 

 

Szentgotthárd, 2011. november 17. 

Tisztelettel: 

 

Molnár Piroska 

klubtag 

 

 

 

Honismereti Klub 

 

Munkaterv 2011/12 

 

Szeptember 20. 

- Tagtoborzás 

- Munkaterv összeállítása 

- Az adatközlés kidolgozása (interjúk) 

- Fotók gyűjtésének tervezet 

 

Október 16. 

- Ciszter egyházi dokumentumok, könyvtári anyag felmérése, áttekintése 

 

November 16. 

- A ciszter iratok rendszerezése 

- Beszámoló a végzett munkáról 

- Javaslat diákok számára kiírandó pályázatra 

 

Január 11. 
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- Tájékoztatás a helyismereti kutatásról, publikálásról  

 

Január 25. 

- A készített interjúk elemzése 

- A gyűjtött fotók azonosítása feldolgozáshoz 

- A gyűjtött dokumentumok rendszerezése 

 

Február: 

- Az evangélikus irattár feltárása 

 

Március: 

- Híres szülötteink (Az összegyűjtött anyag rendszerezése) 

 

Április: 

- Saját honlap tervezése 

 

Május: 

- Prezentáció a gyűjtött és feldolgozott dokumentumok bemutatására 

 

Június: 

- A publikálás előkészítése 

 

Folyamatos feladatok: 

- interjúk készítése 

- fotók gyűjtése, azonosítása 

- dokumentumok gyűjtése, feldolgozása 

- régi utcanevek felkutatása 

 

Szentgotthárd, 2011. szeptember 20. 

 

Dr. Frank Róza 

 

228/2011. számú képviselő-testületi határozat: 

 
A háziorvosokkal történt egyeztetés 

 

A 2011. szeptemberi „Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok munkájáról” tárgyú előterjesztés 

előkészítése kapcsán kérdőívet jutattunk el valamennyi szentgotthárdi háziorvoshoz. A visszaküldött 

kérdőívekből többek között kiderült, hogy a háziorvosok az Önkormányzattal való kapcsolattartást átlagosan 

közepesre értékelik. Ez az érték az elmúlt két évhez képest (jó minősítés volt) negatív irányban változott. 

Tekintettel erre, Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2011. szeptember 28-i ülésén a 228/2011. számú 

képviselő-testületi határozatával arról döntött, hogy negyedévente olyan egyeztetési lehetőséget biztosít a 

szentgotthárdi egészségügyi alapellátásban részt vevő háziorvosoknak, amelyen az Önkormányzat 

képviseletében elsősorban a Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai és a háziorvosok vagy azok 

megbízottja vesznek részt. Levélben kerestük meg ezt követően a háziorvosokat - kértük, hogy egymás között 

folytassanak egyeztetéseket arra vonatkozólag: a negyedévenkénti egyeztetéseken valamennyien kívánnak-e 

(egyszerre) részt venni, vagy maguk közül választanak egy vagy több megbízottat erre a feladatra, illetve 

milyen konkrét időpontot javasolnak az első ilyen egyeztetés megtartására. Dr. Bedics Katalin doktornő szóbeli 

visszajelzése alapján az első ilyen egyeztetés időpontja 2011. november 04. (péntek), 12.30 óra lett. A 

Polgármesteri Hivatal dísztermébe összehívott találkozóra valamennyi háziorvos meghívást kapott.  Az 
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egyeztetésen, amelyen a háziorvosok nagy többsége részt vett, Önkormányzatunkat Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző és Huszár Gábor polgármester, továbbá a Hivatal érintett munkatársai képviselték. A felvetett kérdések 

többségében a rendelő közelmúltbeli felújításához kapcsolódtak, de a rezsi költségek kifizetését / számlázását, 

az ügyeleti díj meghatározását, a telekommunikációs költségek felülvizsgálatát és az alapellátás biztosításához 

szükséges eszközök, gépek cseréjét stb. is érintették a megbeszélés során a részt vevők. Talán nem túlzás 

azt állítani, hogy az egyeztetés minden oldalról eredményesnek volt tekinthető, hiszen a felvetett kérdések, 

problémák nem csak részletesen átbeszélésre kerültek, de a legtöbb esetben - a lehetőségekhez képest – a 

megoldásokat is sikerült megtalálni. A Felek megegyeztek, hogy a továbbiakban negyedévente sort kerítenek 

hasonló egyeztetésekre. 

 
 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 
 

Hatósági és Okmányiroda: 
 

1. Eredményesen lezárult a népszámlálás városunkban. A 32 számlálóbiztos és a hét felülvizsgáló 

munkájának köszönhetően zökkenőmentesen történt az összeírás. A számlálóbiztosok tapasztalata 

alapján elmondható, hogy a lakosság hozzáállása a népszámláláshoz nagyon változó volt. Sajnos sok 

esetben találkoztak a biztosok lekezelően, elutasítóan viselkedő emberekkel. A számlálóbiztosok 

részéről a jó kommunikáció készségre, nagy türelemre bizony sok esetben szükség volt. A lakosok döntő 

része azonban segítőkészen állt rendelkezésükre. 

Adatszolgáltatási módok 

A három fajta adatszolgáltatási mód túl nagy szabadságot eredményezett az adatszolgáltatásban. A 

biztosnak többször vissza kellett menni 1-1 címre, hiszen a kitöltési módok közti választási lehetőség 

miatt, a válaszadók az adatszolgáltatás közvetlen megtagadása helyett inkább más válaszadási módon 

történő adatszolgáltatásra hivatkoztak. Az önkitöltési és internetes adatszolgáltatási időszak leteltét 

követően átláthatóbbá váltak a problémás esetek.  

 
Az internetes kitöltés  során nem mindenkiről töltöttek ki kérdőívet. Problémás volt az elveszett, 

elhagyott adatszolgáltatói csomagok esetén újra képeztethető azonosítók képzése. 

 
Az önkitöltéssel kitöltött kérdőívek kitöltése sok esetben hiányos volt, a számlálóbiztosoknak sok 

esetben kellett visszavinni, kijavítani, újraírni. Érzékelhető volt a különbség a számlálóbiztosok által és 

az önkitöltéssel kitöltött kérdőívek minősége között. Ami érthető is, hiszen a számlálóbiztosok 

tananyagot, felkészítést kaptak és még ezek után merültek fel problémák a kitöltés során. Az 

állampolgárok pedig a kérdőív hátoldalán található rövid tájékoztatás alapján próbálkoztak a kitöltéssel.  

 

A lakáskérdőívek megválaszolása különösebb nehézségek nélkül zajlott, bár néhány embernek gondot 

okozott a lakás építésének az idejére, illetve a lakás alapterületének nagyságára válaszolni. 

A számlálóbiztosok elmondása alapján az idősebb korosztályhoz tartozók pontosabban 

(becsületesebben) adták meg a lakás alapterületét.  

 

A kérdőívek közül a személyi kérdőívek kitöltése jelentett nagyobb nehézséget. A legtöbb nehézséget 

okozó kérdés az iskolai végzettséghez kapcsolódott, ugyanis a tanfolyami végzettségeket nem lehetett 

figyelembe venni az összeírás során.  

 

18 esetben kellett pótösszeírás keretében eljárni. 

 

Szentgotthárdon 54 körzetben zajlott az összeírás. Ennek során 3557 címet írtak össze. A lakáskérdőívek 

száma: 2667; az intézeti kérdőívek száma: 16, az intézeti épületívek száma:17; a személyi kérdőívek 

száma: 6791 db volt, így összesen 9490 kérdőív került kitöltésre. 
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Az interneten történő önkitöltés aránya 18,7%, míg a papír alapú önkitöltésé 14%-os volt, a 

számlálóbiztosi interjú 61,4%-ot képviselt, míg a meghiúsulás 5,8 % volt.  

 

2. November hónaptól az eltervezett és a közfoglalkoztatás rövid távú pályázatában foglaltakat nem 

minden esetben tudjuk tartani. Novenber 1-től két főt tudtunk két hónapra kiközvetíteni. November 14-

től három közfoglalkoztatott és 21-től 7 főt vonunk be az intézményi közfoglalkoztatásba. Minden 

esetben december 31-ig szól a foglalkoztatásuk. 

3. A SZOI igazgatójával, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével és munkatársaival, 

valamint az iskolák gyermekvédelmi felelőseivel áttekintettük az iskolákban folyó gyermekvédelmi 

munkát, a személyi és tárgyi feltételeket, a munkát befolyásoló tényezőket. Mindezt azért, hogy közösen, 

az iskolákkal együttműködve a gyermekvédelem körében kifejtett tevékenységeket összehangoljuk, 

egységes módszereket dolgozzunk ki. 

 

 

 

Műszaki Iroda: 
 

 1.    Megtörtént a Szentgotthárd, Baross G. utca 11. számú ingatlan előtt, a Jókai Mór utca felőli részén 

lévő, illetve a Szentgotthárd, Hunyadi úti kollégium hátsó udvarán lévő vágásérett, veszélyes fenyőfák 

kivágása. A kollégium hátsó udvarán lévő fák közül 10 db kivágását csak alpinista módszerrel tudták 

elvégezni. A fakivágást végző vállalkozók: Mesics László egyéni vállalkozó Szentgotthárd, Varga Tibor 

egyéni vállalkozó (alpinista módszerrel) Zalaegerszeg 

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat költségvetésében az idei évre, a 

veszélyes fák kivágására biztosított keret elfogyott. A felmérésünk alapján még 78 db vágásérett, veszélyes 

fa található közterületeken, illetve önkormányzati tulajdonú területeken. 

 

      2.    Megtörténtek a kátyúzási munkálatok, a költségvetésben biztosított szűkös forrásból sajnos csak a 

balesetveszélyes, kis felületű úthibák (ütőkátyúk) egy részének javítását tudtuk elvégeztetni, az 

útegyenetlenségek, kisebb nyomvonalsüllyedések, kimosódások helyreállítását ebből a keretből nem lehet 

elvégeztetni. Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a munkálatokra három beszerzési eljárást 

kellett indítanunk, mivel az első két eljárás nyertese visszalépet a szerződés teljesítésétől. Kivitelező: 

UTPLAN Kft. Zalaegerszeg   

 

      3.    Megtörtént a Hunyadi úti vasúti átjáró előtt a kerékpárút mellett lévő leszakadt, balesetveszélyes 

csapadékcsatorna beton fedlapok, a Szentgotthárd-Rábafüzes 0232/13. hrsz-ú aszfaltburkolatú 

önkormányzati úton lévő leszakadt zárt csapadékcsatorna, valamint a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác 

utcában lévő 30,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve rácsos folyóka helyreállítása. 

Megtörtént az önkormányzati kezelésű árvízvédelmi műveknél a műtárgyak karbantartása, illetve a 240,00 

fm hosszúságú beton folyóka tisztítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

      4.     Megtörtént a város közterületein és a közintézmények környezetében a rágcsálók vegyszeres irtása. 

Kártevőirtást végezte: Székely Gábor egyéni vállalkozó. Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzatnak a 

csapadékcsatornák környezetében kötelezettsége a rágcsálók irtása, a szennyvízcsatornáknál a mindenkori 

szolgáltató feladata.  

 

     5.   2011. november 14-én hó-eltakarítási értekezletet tartottunk az érintettek bevonásával. Az önkormányzati 

utak takarításával megbízott Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat tájékoztatása szerint a jelenlegi 

eszközeikkel normál havazás esetén tudják hatékonyan ellátni feladataikat, rendkívüli helyzetekben (tartós 

havazásnál, szélsőségesen hideg időjárásnál) már fennakadások várhatóak, mivel nincsenek váltó embereik, 
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sózásra csak 1 gépük van, tartalék gépük nincs, meghibásodás esetén ez is problémát okoz. Síkosság 

mentesítést jelenlegi eszközeikkel, illetve forrásaikkal csak a nagyobb forgalmú, veszélyes helyeken tudják 

elvégezni. Minden helyre nem tudnak egyszerre odaérni, a hó-eltakarítási ütemtervben leírt fontossági 

sorrendet nekik is be kell tartaniuk. Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy állami tulajdonban 

lévő utakon a hó-eltakarítás és a síkosság mentesítés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata (pl.: városi, 

illetve városrészi átkelési szakaszok Füzesi út, Széll K. tér, Kossuth L. u., Kethelyi út, Mártírok út, 

Széchenyi út, Árpád utca stb.) 

 

6.    Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 5 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 4 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 4 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 7 

- Építésrendészeti eljárások száma: 2 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 2 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

 

 

Pénzügyi Iroda: 
 

1.   Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a 

pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámla hitelünk 2011. október 1-én:   -  96.897.943,- Ft 

 Bevételek október 1 – október 31.:       52.519.068,- Ft 

 Kiadások október 1 – október 31.:     120.750.678,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege október 31-én: - 165.129.553,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti 

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 203.415.914,- Ft, tehát működésünk forrását a 

folyószámlahitel biztosítja. 

Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a 

bevételek folyamatos beszedése mellett a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség 

fenntartása érdekében!  

 

2.   Elszámolások, adatszolgáltatások: 

 Elkészítettük és – november 9-i határidővel - benyújtottuk, mind az Önkormányzat, mind pedig a 

Többcélú Kistérségi Társulás esetében a MÁK részére a 2012. évi normatív állami hozzájárulások és 

támogatások igénylésére vonatkozó adatszolgáltatást. 

 

3.    Egyéb: 

 Egyeztetéseket folytattunk le november elején Szentgotthárd Város Önkormányzata és Szentgotthárd 

Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények vezetőivel az 

Önkormányzat és a Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának előkészítése érdekében. 

 A Jogi-, Pénzügyi-, és Városfejlesztési Bizottság 4/2011. sz. határozatában javasolta, hogy a 

Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a helyi iparűzési adó vonatkozásában az ellenőrzés lehetőségét.  
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Helyi adóhatóságunk az ellenőrzések vonatkozásában elsősorban a bevallások utólagos ellenőrzését 

végzi. Kapacitás és szakmai ismeret hiányában ennél mélyebb ellenőrzéseket nem tudunk végezni. 

Megjegyezzük, hogy a Megyei Kormányhivatal által szervezett továbbképzésen - Dr. Göbölös Réka 

előadásában – is kiemelték, hogy a helyi adóhatósági ellenőrzések során szakértő – adószakértő, 

könyvvizsgáló - igénybe vételét javasolják, mivel a vállalkozások (egyéni és társas) vizsgálata teljesen 

más szakmai ismereteket igényelnek, mint amivel az adóhatósági feladatot ellátó ügyintézőknek 

rendelkezni kell.  

A helyi iparűzési adó vonatkozásában az ellenőrzés elsősorban a bejelentési kötelezettség elmulasztása 

miatti felszólításokat jelenti. Ezek első és legfontosabb része a Hatósági-, és Okmányirodával történő 

rendszeres és folyamatos  egyeztetés – ennek eredményeképpen és  alapján küldünk ki az adózóknak 

felszólításokat. Ezen túlmenően figyelemmel kísérjük a Szentgotthárdon történő nagyobb beruházásokat, 

melyek során iparűzési adó fizetésére kötelezhető adóalanyok jelenhetnek meg városunkban és velük is 

felvesszük a kapcsolatot és rendezzük az adó alá történő bejelentkezésüket. 

 Az Önkormányzati Megtakarítási Program keretében a takarítási szolgáltatások biztosítására kiírt 

közbeszerzési eljárásban 2011. november 16-án történt meg az eredményhirdetés. Az eljárás 

eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő: Jánosik és Társai Kft. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-

15.). A megtakarítás számítás folyamatban van. Az ajánlati árból már látható, hogy ezen beszerzés 

esetében is sikerült jelentősebb megtakarítást elérni. 

 

Szentgotthárd, 2011. november 16.      

Jakabné Palkó Edina 

         Pénzügyi irodavezető 

 

 

III. Tájékoztatók 
 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 

2011. október havi információs jelentése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma: 435 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 78 fővel 

csökkent. Tárgyidőszakban 41 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A nyilvántartott pályakezdők száma 

30 fő. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 120 fő, ez 28 fővel több, mint az előző időszakban. Legtöbben rövid idejű 

kereső tevékenység (20 fő), önálló elhelyezkedés (50 fő) és az együttműködés hiánya (37 fő) miatt léptek ki. 

Egy szentgotthárdi koszorúkötő vállalkozás fogadott nagyobb létszámban álláskeresőket. Sajnos ez csak 

szezonális kiáramlás; ők az elkövetkező időszakban valószínűleg ismét bejelentkeznek.  

 

Nagyobb létszámú állásajánlat nem volt. 1-4 fős bejelentések jellemzőek; vendéglátás, textíliagyártás és 

építőipar területén; hiányszakmák: szakács  

Tárgyhónapban újonnan letelepedő vállalkozásokról nincsen tudomásunk. 

 

A beérkező álláshelyek száma (37 fő) az előző időszakhoz képest 13 fővel csökkent. A tárgyidőszakban 

beérkező álláshelyek több mint fele támogatott; zömmel közfoglalkoztatás. A többi munkalehetőséget vegyesen, 

MKK vállalkozások kínálják. 

A prognózis és a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felméréssel kapcsolatban: a prognózis esetében a nagyobb 

foglalkoztatók teljes körű lefedettségére törekedtünk. A legnagyobbak is csak óvatosan tudnak 2012-es 

munkaerő-gazdálkodásukról adatot szolgáltatni. Az esetek többségében mind pénzügyi-, mind munkaerő-

gazdálkodásukban negatív folyamatokat prognosztizálnak. A negyedéves adatokból is látszik, hogy stagnálás, 

vagy létszámcsökkenés várható. A létszámcsökkenés elsősorban a vendéglátó-és építőipari (szezonális) ágazatot 

érinti.  
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Leggyakrabban keresett állások: segédmunkás (57 fő), eladó (39 fő), bútorasztalos (15 fő), lakatos (14 fő), 

takarító (12fő). Elsősorban a végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednének el szívesebben, de 

vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak lennének a fizetések. 

 

Foglalkoztatás bővítését segítő támogatások után rendszeresen érdeklődnek, de tárgyidőszakban csak DECFA 

bértámogatásra érkeztek kérelmek. A TÁMOP 1.1.2 programban, tárgyidőszakban az álláskeresők bevonásának 

előkészítése zajlik. Elhelyezésük a munkáltatói igények alapján biztosítottnak látszik. Idén a szombathelyi 

állásbörze és pályaválasztási kiállítás megszervezését a Változó Világért Alapítvány munkatársai (a munkaügyi 

szervezettel karöltve) végezték.  

 

 

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

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

korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  32/2010.(XI.25.)  rendelet : A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

              Ösztöndíj elbírálásának szabályairól  szóló rendelet módosítására  az októberi  

              képviselő-testületi ülésen  került sor. 

 

        -     A  33/2010.(XI.25.)  rendelet :  A helyi környezetvédelem szabályairól 

    szóló  rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

       -      A  34/2010.(XI.25.)  rendelet: A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából  

               meghatározó épített környezet védelméről   szóló rendelet módosítása módosítást 

               nem igényel. 

 

       -      A  35/2010.(XI.25.)  rendelet: A kommunális adóról szóló rendelet hatályon kívül  

               helyezésre került  2011. január 1.-től. 

V. Válasz képviselői felvetésekre: 
Tisztelt Címzett! 

Dömötör Sándor képviselő úr kérdésére az alábbiakról tájékoztatom: 

Az ÖKV jelenleg 8 fővel dolgoztat a közfoglalkoztatás keretében napi 4 óra munkaidőben. Ők az aktuális 

feladatoktól függően a parkfenntartási és a köztisztasági feladatokat látnak el - segítve a vállalat mindössze 7 

dolgozóját, akik ezen a területen dolgoznak. Reggel általában várostakarítással kezdenek 4-4 fő napi 8 órában, 

péntekenként pedig valamennyien a várost takarítják 6-10 óráig. 

A gyermekorvosi rendelő falánál a kinőtt füvet eltávolítottuk. 

Tisztelettel: 

Vass József 

igazgató     

 

Szentgotthárd, 2011. november 23. 

 
      Dr. Dancsecs Zsolt 

       jegyző 
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VI. Pályázati tájékoztató 
 
 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. november 21-én 

 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

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

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 1.374.450,- 

Ft 
2F: 27.405.000,- 

Ft 

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

 
ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Megvalósítása folyamatban. 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

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

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 

87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 
4.365.900,- Ft 
(15.876 Euro) 

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Projektindító sajtótájékoztató: 
2011.05.16. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt 

  

  

 

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

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása 

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft 
Projektindító megbeszélés 

2011.08.11-12. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd Városi 
Sporttelep fejlesztése I. 
ütem – Sportöltözők 
felújítása 

7/2011. BM rendelet 
Iskolai és 

utánpótlássport 
infrastruktúra 

fejlesztése 

84/2011. 

 

 

25.000.000,- Ft 

 

Módosult kvetés: 

22.497.500,- Ft 

 
Igényelt 

támogatás: 
20.000.000,- Ft 

 
Elnyert 

támogatás: 
17.998.000,- Ft 

4.499.500,- Ft 
Nyert 

 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 
 

268/2011. 

 
 

Önk. projektrész: 

135.623.529,- 

 

Konzorcium: 

320.343.529,- 

 
Igényelt 

támogatás önk.: 
115.280.000,- Ft 

 
Konzorcium: 
300 millió Ft 

 

 
 

Önkormányzat: 
20.343.529,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

Elbírálás, hiánypótlás 
folyamatban. 

 

Hársas-tó 
szabadstrandjának 
fejlesztése –  
vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 
létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

3.000.000,- 

 
 

3.000.000.- 
0,- 

Elbírálás folyamatban. 

A pályázaton kívül az 
Önkormányzat készíttette el a 

terveket, és vállalta a WC 
felújítását. 
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott 
pályázatok helyzete 2011. november 21-én 

 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósítása 
folyamatban 

 
Közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása 
 

OFA 
19/2011 Önk. 

Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Nyert 

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

 
Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a SZOI 
keretén belül 

16/2008. 
kistérségi Hat. 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nem szükséges Befejeződött 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
Magyarlak-Csörötnek 
Iskolában 

16/2008. 
kistérségi Hat 

5.242.500.- 5.242.500.-Ft 

Nem szükséges Befejeződött 

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

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

169.000,- 169.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 



 

 81/81 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

191/2008. (VII. 30.) 
Korm. r. alapján állami 
támogatásban részesült 
Közösségi Pszichiátriai 

Alapellátás 
szakfeladatok tárgyi 
feltételeinek fejlesztésére 

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

215.000.- 215.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 

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

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

168.750.- 168.750.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2011. november 30-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 70.§ rendelkezésének 

megfelelően, valamint az Áht. és a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat önkormányzati 

pénzügyi szabályozására vonatkozó előzetes irányelvek alapján előterjesztjük Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját. 

 

A költségvetési koncepció összeállítását befolyásoló tényezők jelentős bizonytalansága, 

komoly nehézségeket okozott az önkormányzati költségvetési gazdálkodás előzetes 

tervszámainak meghatározása során.  

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a központi támogatásokat a költségvetési 

törvénytervezet alapján számítottuk, amely a törvény elfogadásával változni fog.  

 

 

2012. évben a magyar gazdaságpolitika célja az „elrugaszkodás az euróválság-zónától”, 

melynek érdekében a kormányzati költségvetés fő célkitűzései: 

 az arányos adórendszer kiterjesztése, 

 az adózásban a visszaélések, adócsalások visszaszorítása, 

 a foglalkoztatottság növelése - legalább 200 ezer ember foglalkoztatása a Start-munka 

program keretében, 

 a nyugdíjkassza stabilizálása, 

 az egészségügyi kassza helyzetének rendezése. 

 

A 2012. évi költségvetés célkitűzéseit a 2011. márciusában meghirdetett Széll Kálmán terv 

megvalósításával-, továbbvitelével kívánja a Kormány elérni, amely az államadósság 

csökkentését, a gazdasági-, és társadalmi élet egyes területeinek újjászervezését, a gyorsabb 

ütemű gazdasági növekedést célozza meg. 

 

A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok is már számos reformelemet tartalmaznak:  

 A közszférában nem emelkednek az illetmények, 

 A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, 

 A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további 

növelése érdekében, átalakítja a szociális ellátások rendszerét, 

 Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai mérséklődnek, a 

gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi 

gáz-, és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul. 

 Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz-, és felsőoktatás, egészségügy) 

rendszerszintű átalakítása. 

 Elindul az önkormányzatok átszervezése a központi igazgatás racionalizálása, a 

Kormány irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítés 

várható. 
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A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a 

többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitel-források nélkül csaknem 3.200 milliárd 

forinttal gazdálkodhatnak.  

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett SZJA révén – csaknem 

1.140,6 milliárd forintot biztosít, amely a 2011. évi korrigált előirányzat 100,7 %-a. 

 

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól 

történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében 

alapvető változtatásokat nem hajtottak végre. 

A közfoglalkoztatás rendszerére és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel 

kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás (FHT) forrásai. A szakmai és pénzügyi szabályozásban így 

határozottabban megjelenik foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni 

ellenösztönző hatás: az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az egyéneket 

erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben. A szociális törvény 

módosításával összhangban a pénzügyi szabályozás eszközeivel kívánja a Kormány 

elősegíteni a különféle segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az 

erősítését. 

A 2012. évi költségvetési javaslatban a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz 

kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó normatív támogatások visszakerülnek a 

kötött támogatások közé, a cél szerinti felhasználás kikényszerítése érdekében. 

Szintén visszakerül a kötött felhasználású normatívákhoz a közoktatási informatikai feladatok 

támogatása, garanciát teremtve a fennálló kötelezettségek teljesítésére is. 

Változatlan a pedagógiai szakszolgálatok támogatása, a gyógypedagógiai pótlék, 

osztályfőnöki pótlék támogatása. Továbbra is kötött felhasználású normatívák között jelenik 

meg a pedagógus továbbképzés és a szociális továbbképzések támogatása, bár a fajlagos 

összegek csökkennek. 

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és 

gazdálkodási irányítása érdekében 2012-től a jelenlegi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 

közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek.  

Központosított előirányzatok és fejlesztési támogatások jogcímei a 2012. évi költségvetési 

tervezetben az idei évhez képest szűkülnek.  

A kulturális támogatások tekintetében a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzat keretében áll 

rendelkezésre forrás a könyvtárak állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra 

technikai-, műszaki fejlesztéséhez, a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez. 

Az azonos feladathoz kapcsolódó támogatások egy helyre koncentrálása, valamint az 

átláthatóság érdekében a budapesti 4-es metróvonal építésének támogatás átkerült az Uniós 

fejlesztések fejezetbe. 

Címzett támogatással továbbra sem indul új beruházás, céltámogatásból 200 millió forint a 

működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-, műszer beszerzésére fordítható. 

Az önkormányzatok és társulások Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatása szintén a központosított előirányzatok között jelenik meg, és 

növekszik 2 milliárd forinttal elsősorban az Ivóvízminőség javító Program felfutása miatt. 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzat változatlan 

marad összegében, a támogatandó jogcímek azonban kiegészülnek a közbiztonság növelését 

szolgáló fejlesztések megvalósulásának támogatásával. 

A bérkompenzációs támogatás a települési önkormányzati intézményrendszerben 

foglalkoztatottak 2011. évi decemberi keresete után járó bérkompenzációjának forrásaként 

szolgál. 
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Megszűnik a feladattal együtt a belterületi belvízrendezési célok támogatása és a helyi 

önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása. 

Csökken az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása. 

A tervezési és beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások 

egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett 

személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi 

jövedelemadóból a 8 %-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben 

megmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó 

támogatás a 2011. évivel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és 

összegszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait. 

A jövedelemkülönbség mérséklés számítási alapja a két évvel korábbi bevallásokból számított 

iparűzési adóerő-képesség. (2012-ben a 2011. június 30-i.) 

 

Sajnos általánosan elmondható, és évről évre tapasztaljuk, hogy a központilag szabályozott 

bevételek nem fedezik az önkormányzati kötelező feladatok ellátásának kiadásait, ill. 

költségnövekedését.  
 

A 2012. évi költségvetési koncepció összeállításánál a következőket vettük figyelembe: 

 

November hónapban egyeztetést folytattunk az intézményvezetőkkel a személyi juttatásokra, 

a dologi-, és a bevételi előirányzatra vonatkozóan.  

 

A személyi juttatásoknál a tervezéskor a tartósan távol lévő dolgozót helyettesítő bére és 

járuléka került megtervezésre, a különbözetek az irányító szerv költségvetésében céltartalékba 

kerültek, és csak a ténylegesen felmerülő igény esetén (távol lévő dolgozó munkába állása) 

kerül az intézmény költségvetésébe az előirányzat.  

A túlórákat a tantárgyfelosztások alapján a ténylegesen jelentkező igény szintjén 

szerepeltettük.  

A járulékokat az ismert jogszabályi mértékek szerint terveztük.  

 

A dologi kiadásoknál a 2011. évi várható teljesítési szintet vettük figyelembe az élelmezési 

kiadásoknál a 2011. évi várható infláció mértékével (3,9 %) számított nyersanyagnormák 

alapján számoltunk.  

A dologi kiadásoknál figyelembe vettük a megtakarítási program következtében – a lezárult 

eljárások alapján - jelentkező megtakarításokat.  

Az ÁFÁ-t 27 %-kal terveztük. 

 

Az intézményi bevételeket a 2011. évi teljesítési szinten kértük szerepeltetni a 

költségvetésekben, ahol alacsonyabb volt a teljesítési szint, ott megalapozott indoklás esetén 

fogadtunk el csökkentést.  

 

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinél szintén figyelembe vettük a helyi adók 

tekintetében az idei évi várható teljesítési szintet.  

A központi támogatásokat a 2012. évi költségvetési törvény-tervezet figyelembe vételével 

terveztük, azonban ismét felhívjuk a figyelmet, hogy ezek az adatok biztosan változni fognak.  

 

Kértük az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Igazgatójától a kommunális, 

karbantartási feladatok költségigényét – mellékeljük az előterjesztéshez. A koncepcióban a 

Vállalat által kért emeléseket részben kerültek beépítetésre. 
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Az intézmények külön igényeit mellékeljük az előterjesztéshez, ezek nem kerültek beépítésre 

a koncepcióba. 

 

A bevételek és kiadások jelentősebb elemeit az alábbiakban részletezzük: 

 

 

Bevételek 

(2. és 4. sz. melléklet) 

 

Működési bevételek        1.479.386 e/Ft 

Intézményi működési bevételek:     89.954 e/Ft 

A bevételek az élelmezést nyújtó intézmény térítési díj 

bevételéből, a helyiségek bérbeadásából, tanfolyami 

díjak bevételeiből, ill. a Hivatalhoz tartozó szakfeladatoknál a 

a  temető működésével kapcsolatos bevételek, kamatok,  

okmányirodai műk. bevételei, valamint a nem lakás  

célú helyiségek bérleti díja, továbbszámlázott 

takarítás, karbantartás.      

Önkormányzatok sajátos működési bevétele:  903.528 e/Ft 

Helyi adók:     788.000 e/Ft   

 Telekadó     6.000 e/Ft 

Idegenforgalmi adó:  22.000 e/Ft 

Iparűzési adó:           760.000 e/Ft 

Helyi iparűzési adóról szóló rendeletünk szerint az 

            adó mértéke az adóalap 2 %-a.  

Átengedett központi adók:      114.028 e/Ft 

Személyi jövedelemadó helyben maradó 

része:    97.709 e/Ft 

Jövedelem különbség mérséklése:  

        - 30.681 e/Ft 

 Az önkormányzat az adóerő-képessége alapján kerül 

 megállapításra. Központi adatok hiányában előzetes  

 számításaink szerint szerepeltettük (változhat). 

Gépjárműadó:   47.000 e/Ft 

 Az adóbevételt  2011. évi várható teljesítési adatok 

alapján terveztük. 

 

Bírságok, pótlékok:       1.000 e/Ft 

Talajterhelési díj:                500 e/Ft 

 

Működési támogatások:       325.538 e/Ft 

(Az adatok előzetesek, a költségvetési törvény elfogadásával 

változhatnak.) 

Normatív hozzájárulások:    266.914 e/Ft 

Jogcímét és fajlagos összegét a 4/A melléklet tartalmazza. 

A normatíva egyrészt a települési lakosságszámhoz, másrészt 

az intézmények által ellátott feladatokhoz kapcsolódó  

feladatmutató alapján tervezhető. 

Felhasználása nem kötött, a feladatmutató változásáról a 

költségvetési beszámolóban el kell számolni. 



5 

 

Normatív kötött felhasználású támogatás:   58.624 e/Ft 

Költségvetési tv. szerint:    3.879 e/Ft 

Tervezhető támogatás:   54.745 e/Ft 

(rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, 

lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, megelőlegezett 

gyermektartási díj stb., havonta igényli az önkormányzat 

és év végén elszámol a felhasználással.) 

Egyéb működési bevételek:        160.366 e/Ft 

Támogatás értékű működési bevétel  

Fejezeti kezelésű előir.tól Kisebbségi Önk.         630 e/Ft 

Fejezeti kezelésű előir.tól (Könyvtár)       8.388 e/Ft 

Fejezeti kezelésű előir.tól (Polg.Hiv.)     15.272 e/Ft 

TB alapból      110.963 e/Ft 

A tervezett összeg becsült adat, mivel az OEP 

költségvetését az állami költségvetés elfogadását 

követően hagyják jóvá.  

Önkormányzatoktól átvétel:            2.561 e/Ft 

A városkörnyéki önkormányzatok ügyeleti ellátásához 

hozzájárulás    

Többcélú Kistérségi Társulás munkacsop.     14.980 e/Ft 

Többcélú Kistérségi Társulás könyvtári f.       6.674 e/Ft 

Működési célú pénze. átvét. államh. kívülről:  

Vállalkozástól (Müllex)          905 e/Ft 

Európai Unió költségvetésből (Interreg pályázat)  16.900 e/Ft 

 

Felhalmozási bevételek:        302.724 e/Ft 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:    212.795 e/Ft 

Tárgyie. immat. javak ért.          2.600 e/Ft 

Földterület értékesítés            600 e/Ft 

Ingatlan értékesítés          2.000 e/Ft 

Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebev.     16.900 e/Ft 

Önkormányzati lakások értékesítése:                  400 e/Ft 

Önkormányzati lakótelek értékesítés:       3.000 e/Ft 

Önkorm.vgyon üzem., koncesszióból szb.         13.500 e/Ft 

Pénzügyi befektetések bevétele:    193.295 e/Ft 

Tartós részesedések értékesítése (Gotthárd Therm):  193.295 e/Ft 

Felhalmozási támogatások:       0 

Egyéb felhalmozási bevételek:      89.929 e/Ft 

Támogatásértékű felhalmozási bevétel     85.205 e/Ft 

Fejezeti kezelésű előirányzattól         85.205 e/Ft 

Felhalmozási c. pénze.átv. államháztartáson kívülről     4.724 e/Ft 

Háztartásoktól                   200 e/Ft 

Vállalkozásoktól          4.524 e/Ft 

 

Hitelek           449.014 e/Ft 

Működési célú hitel (hiány fedezetére):  276.952 e/Ft 

Felhalmozási célú hitel (hiány fedezetére):  172.062 e/Ft 
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Kiadások 

( 1. és 3. sz. melléklet ) 

 

 

Működési kiadások előirányzata:       1.443.427 e/Ft 

 

Ezen belül: 

Személyi juttatások előirányzata:   398.810 e/Ft 

 

Munkaadót terhelő járulék:    106.116 e/Ft 

 

Dologi kiadás:      444.276 e/Ft 

 

Egyéb működési kiadás:    491.684 e/Ft 

Támogatásértékű műk. kiadás 381.120 e/Ft 

(Itt tervezzük a Társulás által fenntartott önkormányzati alapítású intézmények támogatását, 

az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, hozzájárulásokat pl. sportegyesületek tám., 

PKKE, Vasi TISZK.) 

Műk. c. pénze. átad. állh. kiv.   39.729 e/Ft 

Társ., szocpol. egyéb jutt.    70.835 e/Ft 

 

Ellátottak pénzbeni juttatása:         2.541 e/Ft 

 

Tartalék:         331.929 e/Ft 

Általános tartalék:                                        4.000 e/Ft 

Polgármesteri keret              1.000 e/Ft 

Katasztrófa alap              1.000 e/Ft 

Általános tartalék              2.000 e/Ft 

Céltartalék:          327.929 e/Ft 

Működési céltartalék:        34.911 e/Ft 

Normatív hozzájárulás 

Kieg. tám.ingyenes tankönyvell.             1.716 e/Ft 

Szakmai informatikai tám.              549 e/Ft 

Pedagógus szakvizsga              277 e/Ft 

Szakmai vizsgák lebony. hj.              294 e/Ft 

Középszintű érettségi lebony. hj.             774 e/Ft 

 

Pályázati alap működési            1.000 e/Ft 

Intézményi karbantartások 

(50 e/Ft feletti jav.)             3.000 e/Ft 

Pannon Kapu K.E. rendezvénykeret            1.000 e/Ft 

Intézményüzemeltetés elkülönített keret          2.000 e/Ft 

Környezetvédelmi Alap            1.000 e/Ft 

Közcélú fogl. dologi kiadásokra               500 e/Ft 

Közcélú fogl. pályázati önrész           1.710 e/Ft 

Rendelőintézet – szem. jutt. nyugdíjazás          1.071 e/Ft 

Civil Alap              2.000 e/Ft 

Vasi TISZK műk. hj. különbözet           1.620 e/Ft 

Szlovénia-Magyarország Határon  

Átnyúló Együttműködési program 
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 /utófinanszírozott pályázat/ 

- Polgármesteri Hivatal           11.000 e/Ft 

- Városi Gondozási Központ            4.400 e/Ft 

Pannon Kapu K.E. idegenforgalmi ktg.k          1.000 e/Ft 

 

Fejlesztési céltartalék:         293.018 e/Ft 

Pályázati alap             5.000 e/Ft 

Gotthárd Therm Kft. – kötvény kezességv.    193.295 e/Ft 

NYDOP-5.1.1 SZEOB felújítás pályázati  

önrész (277/2011.)         21.000 e/Ft 

Hársas-tó Strandhoz szennyvízelvezetés,  

zuhanyzó, WC kialakítás (269/2011.)        3.500 e/Ft 

NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Stg.-i szakasz 

árvízvédelmi fejlesztés (268/2011.)       68.000 e/Ft 

NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér 

beépítés önrész (187/2011.)          2.223 e/Ft 

 

 

Beruházások, felújítások  kiadásai:      177.713 e/Ft 

A koncepció 3. sz. mellékletében soroltuk fel a fejlesztési, beruházási feladatokat, 

hiteltörlesztéseket, fizetendő kamatokat. 

 

 

Az egyes intézmények előirányzatainak alakulását a 2011. évi költségvetés és a 2012. évi 

költségvetési koncepcióhoz szolgáltatott adatok alapján a következőkben összegezzük 

(megjegyezzük, hogy az intézményi költségvetések az intézményvezetők által benyújtott 

költségvetési tervezetek szerint kerültek a Képviselő-testület elé, azokban egyenlőre 

csökkentéseket nem eszközöltünk, ill. a jelentkező külön igényeket, amely intézmények 

kezdeményezték mellékeljük az előterjesztéshez. Melléklejük továbbá a külön igényekkel 

együtt a címpótlékokra vonatkozó igényeket is. 

 

 

1./ Kizárólag Önkormányzati fenntartású intézmények: 

 

Polgármesteri Hivatal 

 
Év Szem.i 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Egyéb 

működési 

kiadás. 

Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

169 879 47 556 235 651 120 165 573 251 54 572 159 061 148 575 370 104 

 

2012. 

koncp. 

 

174 633 48 679 266 218 120 096 609 626 46 467 194 756 165 868 397 291 

 

Vált.  

 

4 754 1 123 30 567 -  69 36 375 - 8 105 35 689 17 293 27 187 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 Személyi juttatások: az előirányzatot növeli a soros lépések hatása, az esedékes 

jubileumi jutalmak növekedése, a képviselők, polgármester, alpolgármester 

tiszteletdíjról lemondás megszűnése (csak 1 havi áthúzódó kifizetés szerepel 

csökkentő tételként); 
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 Munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatások növekedés eredményezi; 

 Dologi kiadások emelkedését eredményezi a Közutak, hidak üzemeltetési kiadásainak 

megemelése, az Újság éves kiadásának beépítése, Település hulladék, (vegyes 

begyűjtés szállítás 30 m3-es konténer ürítés tényadatok alapján történő megemelése, 

Közszolgáltató keretének emelése), Zöldterület kezelés (kaszálási keret, eseti 

parkosítás, hulladékgyűjtők kihelyezése, Közszolgáltató keretének emelése), 

Önkormányzati igazgatás (gépkocsi lízing díjának, üzemanyagkeret, cégautó adó 

díjának emelkedése), Közvilágítás csökkenés, Város és községgazdálkodás 

(karácsonyi díszkivilágítás beépítése, Közszolgáltató keretének emelése, közkutak 

vízdíj emelkedése a tény adatok alapján), Ár és belvízvédelem (Rábafüzes belterületi 

csapadékvíz-elvezetés rendezésére beépítetése), Közművelődési klubok (Farkasfa 

esedékes gáztartály feltöltés megtervezése), Móra F. Városi Könyvtár TIOP pályázat 

befejezés miatti csökkenés, Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - az Őrségi 

Vízrendezési Társulás részére fizetendő hozzájárulás megszűnés miatti csökkenés, 

Intézmények takarítás, karbantartás csökkenés, Szentgotthárd-Luzern energiaváros 

projekt kiadásainak megtervezése, illetve a kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettségek 

növekedése és az ÁFA kulcs emelkedése.  

 Egyéb működési kiadások: Pannon Kapu Kulturális Egyesület támogatás emelkedése 

a szerződés módosításnak megfelelően, Versenysport keret emelése, közcélú 

foglalkoztatás tervezésének kihagyása a bizonytalanság miatt (januári fordulón 

pontosításra kerül) 

 A saját bevételek csökkenését a 2011. évben értékesített üzlethelyiségek bérleti díj 

kiesése eredményezi. 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola 

 
Év Szemé-

lyi jutt. 

Madót. 

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellát.k 

pbeli. J. 

Spec.c. 

tám. 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz

Közp. 

tám. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

140.171 37.010 52.439 957 126 230.703 25.831 145.832 145.832 59.040 

2012. 

koncp. 

 

132.428 34.176 62.805 2.541 126 232.076 19.846 133.230 133.230 79.000 

Válto-

zás 

-7.743 -2.834 10.366 1.584 0 1.373 -5.985 -12.602 -12.602 19.960 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 Személyi juttatások: az előirányzatot csökkenti a 2011. évben nyugdíjazást követőn 

alacsonyabb bérű dolgozó alkalmazása, 2012. évben a jubileumi jutalomra kevesebb 

dolgozó jogosult. 

 Munkaadót terhelő járulékok: az előirányzat csökkenését a személyi juttatások 

csökkenése eredményezi. 

 Dologi kiadások emelkedését eredményezi:a szakmai anyag szükséglet növekedése a 

szakképző évfolyam létszámnövekedése miatt, a tanműhely karbantartási költségek 

emelkedése, a villamos energia elszámolás során megállapított különbözet rendezése, 

ÁFA kulcs növekedés.  

 Az ellátottak pénzbeli juttatása – szakképző évfolyam létszámnövekedése 

eredményezi. 
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 Saját bevétel csökkenésének oka – tanfolyami bevételek csökkenése (pl. Munkaügyi 

Központ támogatások csökkenése).  

 

 

Rendelőintézet: 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját bevét. TB finansz. Önkorm. 

tám. 

 

2011. 

ktgvet. 

 

70 223 

 

 

17 915 

 

78 802 
 

166 940 

 

 

25 241 

 

 

111 699 
 

30 000 

2012. 
koncp. 

 

 
71 427 

 
18 090 

 
80 688 

 

170 205 

 
24 142 

 
110 963 

 

35 100 

 

Változás 

 

 

1 204 

 

175 

 

1 886 
 

3 265 

 

 

-1 099 

 

-736 
 

5 100 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 Személyi juttatások növekedését a soros lépések, megbízási díjak emelkedése, 

jubileumi jutalom, ügyelet, helyettesítés, túlóra növekedése eredményezi. 

 Munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatások növekedés eredményezi; 

 Dologi kiadások emelkedését eredményezik: közüzemi díjak, szállítási költségek, 

készletbeszerzések, eszköz-karbantartási kiadások  növekedése, ÁFA kulcs változás. 

 bevételek csökkenését elsősorban a a TB finanszírozás csökkenése, saját bevételek 

(szolgáltatás ellenértéke, bérleti díj) csökkenések eredményezik.  

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár: 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  t. 

jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Törv.sz. 

Közp. t. 

Tényl. 

Közp.t. 
Önkorm. 

tám. 

2011. 

ktgvet. 

 

16 494 

 

 

4 240 

 

9 615 
 

30 349 

 

7 924 

 

 

 

 

2 476 
 

19 949 

2012. 

koncp. 

 

 

16 161 

 

4  149 

 

10 550 
 

30 860 

 

7 917 

  

??? 
 

22 943 

 

 

Változás 

 

 

-333 

 

-91 

 

935 
 

511 

 

-7 

  

-2 476 
 

 

2 994 

 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 személyi juttatások csökkenését eredményezi elsősorban a jubileumi jutalom 

csökkenése 

 munkaadót terhel járulékok: járulék a személyi juttatások csökkenés következménye 

 dologi kiadások növekedésének oka: többek között könyv, szakmai anyag, 

kommunikációs költségek, közüzemi díjak, ÁFA növekedés 

 bevételek csökkenése a  társulástól átvett pénzeszköz csökkenése eredményezi. 

 

 

2./Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott  

intézmények 
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Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

 
Év Szem. 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 

Ellátk. 

p. j. 

Spec.c. 

tám. 
Kiad. 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 
Önkm. 

tám. 

2011. 

ktgv. 

Sztg. 

269 123 72 238 137 551 2 885  481 797 53 579 224.947 27.387 174.412 

2011. 

ktgv. 

SZOI 

össz. 

305 542 81 568 148 663 3 135  538 908 55 207 248.033 43.694 189.371 

2012. 

konc. 

Sztg. 

275 000 72 288 153 503 3 000  503 791 56 300 219.714 28.028 199.749 

2012. 
konc. 

SZOI 

össz. 

311 883 81 659 166115 3250  562 907 57 928 245.275 47.099 212.605 

 

Vált. 

Sztg. 

5 877 50 15 952 115  21 994 2 721 -5.233 641 25.337 

Vált. 

SZOI 

össz. 

6 341 91 17 452 115  23 999 2 721 -2.758 3.405 23.234 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 személyi juttatások növekedését eredményezi: túlóra növekedése, étkezési 

hozzájárulás tervezése, állományba nem tartozók juttatásának növekedése 

 munkaadót terhelő járulékok: járulék a személyi juttatás növekedés eredménye 

 dologi kiadások: közüzemi díj, vásárolt élelmezés, továbbszámlázott szolgáltatások, 

ÁFA, munkáltató által fizetett SZJA, karbantartás, szakmai anyagai anyag 

költségeinek növekedés okozza az előirányzat növekedését. 

 bevételek: térítési díjbevétel és ÁFA visszatérülés növekedés miatt növekednek a 

bevételek. 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Óvoda 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 
Önkm. 

tám. 

2011.ktg. 

vet 

Játékvár 

Óvoda 

 

87 758 

 

22 736 

 

51 106 
 

161 600 

 

22 772 

 

56.356 

 

2.981 
 

79.459 

2011.ktg. 

vet 

Tótágas 

Bölcsőde 

 

17 639 

 

4 525 

 

12 414 
 

34 578 

 

5 393 

 

17.856 

 

2.905 
 

8.424 

2011. 

össz. 
 

105 397 

 

27 261 

 

63 520 

 

196 178 

 

28 165 

 

74.212 

 

5.886 

 

87.883 

2012. 

konc. 
Játékvár 

Óvoda 

 

 
93 731 

 

 
24 545 

 

 
52 001 

 

 

170 277 

 

 
23 757 

 

 
51.700 

 

 
2.676 

 

 

92.144 
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2012. 

konc. 

Tótágas 

Bölcsőde  

 

 

19 128 

 

 

4 986 

 

 

15  884 

 

 

39 998 

 

 

4 564 

 

 

16.305 

 

 

2.809 

 

 

16.320 

2012. 

konc.  

össz. 

 

 

112 859 

 

 

29 531 

 

 

67 885 

 

 

210 275 

 

 

28 321 

 

 

68.005 

 

 

5.485 

 

 

108.464 

Vált.  

Sztg. 
 

7 462 

 

2 270 

 

4 365 

 

14 097 

 

156 

 

-6.205 

 

 

-401 

 

20.631 

Vált.  

SZEOB 
össz.: 

 

9 517 

 

2 658 

 

6 174 

 

18 349 

 

1 506 

 

-5.753 

 

1.083 

 

23.244 

 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 személyi juttatások növekedését eredményezi: soros lépések, jubileumi jutalom, 

nyugdíjazás miatti többletkiadások, megbízási díj növekedése 

 munkaadót terhelő járulékok: járulék a személyi juttatás növekedés eredménye 

 dologi kiadások: növekedést eredményezi a vásárolt élelmezés, továbbszámlázott 

szolgáltatások, ÁFA, intézményegységek közötti energia költségek rendezése. 

 bevételek: térítési díjbevétel és ÁFA visszatérülés növekedés miatt növekednek a 

bevételek. 
 

 

Városi Gondozási Központ 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 

Fej.től 

átv.pe. 
Önkm. 

tám. 

2011. 

ktgv. 

 

 

56 471 

 

 

14 463 

 

56 034 
 

126 968 

 

34 462 

 

28.399 

 

9.235 

 

18.460 
 

35.233 

2012. 

konc. 

 

57 968 

 

15 026 

 

59 192 
 

132 186 

 

35 681 

 

25.643 

 

3.900 

 

18.400 
 

43.071 

 

Vált. 

 

 

1 497 

 

563 

 

3 158 
 

5 218 

 

1 219 

 

-2.756 

 

5.335 

 

-60 
 

7.838 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 személyi juttatások növekedését eredményezi: jubileumi jutalom, nyugdíjazás miatti 

többletkiadások, közlekedési költségtérítés növekedése 

 munkaadót terhelő járulékok: járulék a személyi juttatás növekedés eredménye 

 dologi kiadások: növekedést eredményezi a vásárolt élelmezés, karbantartási kiadások, 

ÁFA, üzemanyag költségek növekedése. 

  bevételek: térítési díjbevétel és ÁFA visszatérülés növekedés miatt növekednek a 

bevételek. 

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Év Személyi 

jutt. 

Madót.  

t. jár. 

Dologi 

kiadás 
Kiadás 

össz. 

Saját 

bevét. 

Közpi 

tám. 

Kieg. 

Norm. 

Fej.től 

átv.pe. 
Önkm. 

tám. 

2011. 
ktgv. 

14 870 4 024  2 087 20 981 100 11771 8206  455 
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2012. 

konc. 

15 670 4 090 2 802 22 562 180 11681 7351  3350 

 

Vált. 

 

800 66 715 1 581 80 -90 -855  2.895 

 

Az egyes előirányzatok változásának okai: 

 személyi juttatások növekedését eredményezi: vezetői pótlék változása, étkezési 

hozzájárulás, közlekedési költségtérítés növekedése 

 munkaadót terhelő járulékok: járulék a személyi juttatás növekedés eredménye 

 dologi kiadások: növekedést eredményezi karbantartás, belföldi kiküldetés, egyéb 

anyagbeszerzés, ÁFA növekedése. 

  bevételek: nyári tábor díjbevétel növekedés 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi költségvetésével kapcsolatos anyagát az 

előterjesztéshez csatoljuk. 

 

 

Összegezve az eddigieket a következőket mondhatjuk el az előttünk álló 2012. évről: 

 

Felhalmozási kiadásainkra a tervezett felhalmozásai bevételek nem nyújtanak fedezetet. 

További felhalmozási bevételi forrásokat kell keresni. A megtervezett felhalmozási 

bevételekből az üzletrész értékesítés címén tervezett 193.295 e/Ft bevétel realizálása 

bizonytalan. 

Önkormányzati tartalékokkal nem rendelkezünk. 

 

Hitelfelvételi lehetőségünk korlátozott. A koncepcióban 449.014 e/Ft hiánnyal terveztünk, 

amiből működési célú hitelforrást 276.952 e/Ft összegben, felhalmozási hitelforrást 172.062 

e/Ft összegben számítottunk.  

A koncepció alapján számított hitelképességi korlátunk 251.055 e/Ft, tervezett működési 

hitelünk 276.952 e/Ft, rendelkezésre álló folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. Problémát 

jelent, hogy a felhalmozási és felújítási kiadások nagy részéhez hitelforrást nem tudunk 

igénybe venni. 

 

A vállalt kötelezettségeinket teljesíteni kell – jelentős a kezességvállalási kötelezettségünk, 

amellyel kapcsolatban 2012. évben 193.295 e/Ft kiadást prognosztizálunk. További jelentős 

kötelezettségünk még a Fürdő beruházáshoz kapcsolódó ZÁÉV felé teljesítendő 55.700 e/Ft. 

 

A normatív állami hozzájárulások – ismételten hangsúlyozzuk – a költségvetési 

törvénytervezetben foglaltak szerint számítva – 270.793 e/Ft-tal szerepelnek a koncepcióban. 

Az adóerő-képesség miatti elvonást 30.681 e/Ft összegben terveztük. 

 

Mivel az Önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán változás várható a költségvetési 

törvény elfogadását követően is, fontosnak tartjuk egyrészt a kiadási oldal felülvizsgálatát, 

másrészt további bevételi lehetőségek feltárását. 

 

A Társulási intézmények esetében a 2012 évi költségvetési koncepcióban 371.462 e/Ft 

önkormányzati támogatás szerepel a 2011. évi költségvetésben tervezett 300.000 e/Ft-tal 

szemben. 
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A 2012. évi koncepcióban a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (közművelődési feladatok 

ellátása) támogatását az Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján 

30.500. e/Ft-tal terveztük, továbbá a céltartalékban szerepeltettünk 1.000 e/Ft-ot az 

idegenforgalmi tevékenysége-, 1.000 e/Ft-ot pedig a városi nagyrendezvények 

finanszírozására.  

 

A tartalékkal kapcsolatban megjegyezzük továbbá: 

A működési céltartalékba beépítésre került 2.000 e/Ft civil alap. 2011. évben ilyen címen 

tervezett kiadás forrása a képviselői tiszteletdíjak egy részéről történő lemondás miatti összeg 

volt. A 2012. évi költségvetési koncepcióban ezzel a forrással nem számolhattunk. 

A működési céltartalékban terveztük a Vasi TISZK működési támogatásából 1.620 e/Ft-ot, 

amely összeg a 2011. és a 2012. évi hozzájárulás különbözete – többlete. Mivel a Vasi TISZK 

2012. évi működéséhez az igényelt önkormányzati támogatás összegéről a Képviselő-testület 

még nem döntött a 2011. évi hozzájárulással azonos összeget terveztük spec. célú 

támogatásként, a különbözetet – a testületi döntésig - céltartalékba helyeztük. 

A fejlesztési céltartalékban pályázati alapot 5.000 e/Ft-tal szerepeltettük. Jelentős a 

Képviselő-testületi döntések alapján a pályázati támogatásokhoz nyújtott önrész mértéke – 

finanszírozhatóságuk bevételeink ismeretében megkérdőjelezhető.  

A tartalékban szerepeltettünk 193.295 e/Ft-ot kezességvállalási kötelezettségünk teljesítése 

érdekében. 

 

A költségvetési koncepcióban szereplő 449.014 e/Ft hiányt mindenképpen csökkenteni 

kell!  Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a kiadások között elsősorban a 

működés érdekében szükséges kiadásokat tekintsék elsődlegesnek. Sajnos bevételeink 

korlátozottsága és bizonytalansága miatt a különböző támogatásokat minimalizálni kell!!! 

 

Nem szerepeltettük a költségvetési koncepcióban a 2012. január 31-én esedékes 108.061,4 

e/Ft Önkormányzat által nyújtott kölcsön visszafizetést – mivel erre vonatkozóan külön 

előterjesztés keretében hozott döntés alapján fogunk eljárni. 

 

Nem szerepeltettük, de az előterjesztéshez mellékeljük a Képviselő-testület 177/2011. sz. 

határozata szerint, az Evangélikus Egyház júniusban tárgyalt kérelmét ismételt tárgyalás 

céljából. 

 

Pozitívumként kell megjegyeznünk, hogy az Arany János Általános Iskola villamoshálózat 

felújítás hitelén kívül – természetesen a folyószámlahitellel számolva – hitel állománnyal az 

önkormányzat nem rendelkezik.  

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a kezességvállalások miatti esetlegesen 

felmerülő fizetési kötelezettségeket!  

 

Az előző évekhez hasonlóan rendkívül kritikus lesz a 2012. év is! 
 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a 2012 évi költségvetési 

koncepciót megvitatni szíveskedjen! 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett költségvetési 

koncepciót tárgyalási alapként elfogadja, a további részletes tárgyalásra a 2012. évi 

költségvetési törvény elfogadása után kerül sor.  

 

2.)A 2012. évi költségvetésben a bevételekre, az intézmények és szakfeladatok működési 

előirányzatára, a beruházásokra és a hiány csökkentésére a következő javaslatot teszi:  

 

2.a.) A Képviselő-testület a helyi adó bevételek tekintetében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a koncepcióban tervezett iparűzési adóbevételt a decemberi adófeltöltések ismeretében 

vizsgálja felül, és ennek megfelelően kerüljön az iparűzési adóbevétel tervezésre a 

költségvetés januári tárgyalási fordulójára. 

 

2.b.) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek növelésére a következő javaslatot 

teszi:…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.c.) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok csökkentése érdekében a következő 

javaslatot teszi:…………………………………………………………………………………. 

 

 

2.d.)A Képviselő-testület 2012.évi költségvetésben a tartalék előirányzatban a következő 

módosításokat rendeli el átvezetni:……………………………………………………………. 

 

2.e.)A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott, ill. az 

Önkormányzat által finanszírozott intézmények tekintetében  

e.a.) felkéri az intézményvezetőket, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióban szereplő 

kiadásaik csökkentésére tegyenek javaslatot.  

 

VAGY  

 

e.b.)A Képviselő-testület a Szentgotthárd Város Önkormányzata által fenntartott, ill. az 

Önkormányzat által finanszírozott intézmények tekintetében a következő maximális 

finanszírozási összegeket tudja biztosítani / vagy kiadás csökkentést határoz meg, egyben 

felkéri az egyes intézményvezetőket, hogy ebben az esetben a feladatellátás lehetséges 

módjaira alternatív megoldásokat dolgozzanak ki: 

III. Béla Szakképző Iskola .......... e/Ft 

Rendelőintézet ………  e/Ft 

Móra Ferenc Városi Könyvtár: …. e/Ft 

Polgármesteri Hivatal: ……….. e/Ft 

SZKOI     e/Ft 

SZEOB  ………   e/Ft 

Városi Gondozási Központ…… e/Ft 

Családsegítő és Gyermekj. Sz… e/Ft 

 

VAGY  

 

e.c.) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetett intézményi 

költségvetéseket elfogadja, és javasolja az előterjesztett tartalommal beépíteni a 2012. évi 

költségvetési rendelet tervezetbe. 
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3.) A Képviselő-testület az intézményi külön igényeket elismeri,  

a.) de azokat a költségvetési helyzetre tekintettel támogatni nem tudja. 

VAGY 

b.)A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2012. évi költségvetésben az 

intézményi külön igényeket a következők szerint szerepeltesse: 

………………………… intézmény …………………………. feladatra ……………….. e/Ft 

………………………… intézmény …………………………. feladatra ……………….. e/Ft 

………………………… intézmény …………………………. feladatra ……………….. e/Ft 

………………………… intézmény …………………………. feladatra ……………….. e/Ft 

………………………… intézmény …………………………. feladatra ……………….. e/Ft 

 

 

4.) A Képviselő-testület a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi költségvetési 

tervezetét megismerte, és  

a.) azzal egyet ért 

VAGY 

b.) a következő módosítást / kiegészítést javasolja megvizsgálni 

 

 

5.) A Képviselő-testület az Evangélikus Egyházközség kérelmében döntést a 2012. évi 

költségvetési rendelet februári tárgyalási fordulójának keretében hoz a végleges költségvetési 

bevételek és kiadások ismeretében. 

 

 

Határidő:  testületi döntések átvezetése azonnal, további tárgyalás a költségvetési törvény 

elfogadását követően. 

Felelős: Polgármester 

Szentgotthárd, 2011. november 22. 

 

        Huszár Gábor   

      Polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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…melléklet 

 

 

 

 

Intézményi külön igények 

a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 

 

Iktatószám       :   407-30./2011. sz. 
 

             Tárgy               :   A SZEOB Játékvár Óvodájának és Tótágas Bölcsődéjének külön igényei a  
                                         2012. évi költségvetéshez kapcsolódóan. 
 
            Címzett            :    Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

                              Jakabné Palkó Edina, pénzügyi irodavezető 
 
Tisztelt Irodavezető Asszony! 
 
Az  alábbiakban megjelölt igényeket tisztelettel nyújtom be. 
 
Intézményi külön igények a 2012. évi költségvetéshez a SZEOB Játékvár Óvodájába és 
Tótágas Bölcsődéjébe: 
 
JÁTÉKVÁR ÓVODA 

 a székhely óvodában, a pedagógusok 

öltözőjébe 18 db öltözőszekrény 

beszerzése 

nettó 340.000 Ft 

 a közös területen működő óvoda és 

bölcsőde élet-és balesetveszélyessé vált 

aszfaltozott területeinek (ezek 

elsősorban a gyermekek napi 

játszóterületei, és nem közlekedési 

célokat szolgálnak) balesetmentesítése 

aszfaltozással, különös tekintettel a 

2012. évi nagyrendezvényünkre, az 

O(VI)LIMPIÁRA  

a teljes terület aszfaltozása kb. bruttó 7,9 MFt 
 
a nagykaputól az épületig terjedő terület (elől), járdák 
nélkül kb. bruttó                           2,2 MFt 
 
 
 
(az adatokat a műszaki iroda bocsátotta 
rendelkezésemre) 

TÓTÁGAS BÖLCSŐDE  

gyermek öltözőszekrények cseréje, hogy minden 
kicsinek saját szekrénye legyen! 

nettó 120.000 Ft 

 
Szentgotthárd, 2012. november 15. 
                                                                    Tisztelettel:  
                                                                                                                Kovács Tiborné 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 

 
  Iktatószám    :       387-10./2011. sz. 

 
   Tárgy             :      Intézményi  kérelem .                                       

 
               Címzett        :  Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási       
                                       Tanácsa 
                                        helyben     

 

 

Tisztelt Fenntartó! 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményben, 2011. évi 
közalkalmazotti jogviszony megszűnések (nyugdíjba vonulások) okán az intézmény Játékvár 
Óvodájában egy tanácsosi (10.000Ft/hó) a Tótágas Bölcsődében egy munkatársi 
(5.000Ft/hó) címpótlék felszabadult. 
Az intézmény munkáltatójaként tisztelettel kérem a Fenntartót, hogy ezen címeket, a 
hozzájuk tartozó pótlékösszegekkel együtt az intézmény költségvetésében továbbra is 
biztosítani szíveskedjék, hogy lehetőség legyen a tartósan és kiemelkedően jó munkát 
végzők elismerésére akkor, amikor 2007. óta nem volt bérfejlesztés, akkor amikor a szűkös 
intézményi költségvetés mellett nincs lehetőség az eredményes, színvonalas munkavégzés 
anyagi elismerésére. 
Kérem kérelmem kedvező elbírálását. 
 
 
Szentgotthárd, 2011. november 03. 
 
 
                 
                                                                               Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                                Kovács Tiborné 
                                                                                                                   igazgató 
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Városi Gondozási Központ  

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.  

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

 

 

 

A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó többletigény 

 

1) A kistérségi házi segítségnyújtás folyamatos és zavartalan gondozási tevékenységének 

biztosításához, a szociális gondozók helyszínre történő ki illetve vissza jutásához, a 

terepviszonyokhoz is megfelelően alkalmazkodó új vagy megfelelő minőségi állapotban 

lévő használt, négy kerék meghajtásos személygépkocsi beszerzése.  

 

A beszerzés indoka  

A gondozó szolgálat napi feladatellátást nehezítik, az egyes települések földrajzi, domborzati 

viszonyai, az adott településen élő ellátottak megközelítése szempontjából a jelentős távolság, 

az ottani útviszonyoknak megfelelő intézményi gépjármű hiánya, az egyes települések közötti 

közúti közlekedés, autóbuszjáratok hiánya, stb.  

Az ellátott klientúra gondozási szükségleteit megvizsgálva megállapítható, hogy egyre inkább 

emelkedik azon kliensek száma, akik a délelőttin kívül a délutáni/esti gondozást is igénylik, 

egészségi állapotukból kifolyólag, amely értelemszerűen a személyi és tárgyi feltételek 

többlet igénybevételét kívánja meg.  

 

Beszerzés tervezett költsége: 3,5 – 4,5 millió Ft  

 

2) Szakmai létszámfejlesztés igénye  

Szakmai létszámfejlesztés igénye a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 17481-2/2010.-

4000/4420, iktatószámú végzése, valamint Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 3325-2/2010. iktatószámú fenntartói intézkedés válaszlevele alapján.  

(2011. évi költségvetéshez benyújtott igény csatolva!)  

 

3) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

A kétirányú kommunikációra nem alkalmas, jelenleg használatos jelző készülékek 

folyamatos, szakaszos cseréjének megvalósítása.  

10 db jelzőkészülék → SI-100 GSM adó –vevő berendezés +  

(70.000 Ft/db) 

 

Költsége: 700.000 Ft  

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 8. 

 

 

       Tisztelettel  

 

 

        Fábián Béláné  s.k. 

        Intézményvezető  
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Városi Gondozási Központ  

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.  

Tel.: 94/554-168, 554-169.  

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

 

A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó többletigény 

 

 

Adható pótlék többletigény a területen dolgozó szakemberek részére  

 

 

Szakfeladat   Fő            Adható pótlék összege:     

    6400,-Ft/fő (2011.)            15000,- Ft/fő (2012.)      Különbözet                 

 

Nappali Szoc. Ell.  2  2 x  6400 = 12800,-  2 x 15000 = 30000,-     17200,- 

          

 

Házi segíts. Sztg.  10 10 x 6400 = 64000,-           10 x 15000 = 150000,-       86000,- 

 

 

Házi segíts. Kistérség  4    4 x 6400 = 25600,-                4 x 15000 = 60000,-      34400,- 

 

 

Jelzőrendszeres HS 2   2 x 6400 = 12800,-    2 x 15000 = 30000,-      17200,- 

 

 

Támogató Szolgálat  3    3 x 6400 = 19200,-    3 x 15000 = 45000,-      25800,- 

 

 

Közösségi PA  1    1 x 6400 =  6400,-   1 x 15000 = 15000,-        8600,- 

            22 fő        140800,-          330000     189200,- 

 

 

Adható pótlék különbözet összesen: 189200 Ft/hó 

Adható pótlék különbözet összesen: 2.081200 Ft/év ≈ 2.081.000 Ft 

TB járulék összesen:         561924 Ft/év ≈    562.000 Ft 

 

Adható pótlék többletigénye összesen: 2.643124 Ft/év ≈  2.643000 Ft 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 15. 

 

 

       Fábián Béláné s.k. 

       Intézményvezető  

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Iktatószám: 55-2/2011.    Tárgy: intézményi kérelem 

                                                                                         

 

Szentgotthárd Város Képviselőtestülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben az elmúlt években közalkalmazotti viszony megszűnésének (nyugdíjba vonulás 

illetve felmondás) okán az intézményben 2 fő tanácsosi és 2 fő főtanácsosi címpótlék (a 

pótlékalap 50 %-a: 10.000.- Ft/hó/fő, ill. a pótlékalap 1000 %-a: 20.000.- Ft/hó/fő) 

felszabadult.  

Az intézmény munkáltatójaként tisztelettel kérem a Képviselőtestületet, hogy  ezen címeket a 

következő évben újból kiadhassuk, és a hozzájuk tartozó pótlékösszegek kiadását a 2012-es 

költségvetési évben engedélyezni szíveskedjenek. 

 

Intézményünk dolgozói között az utóbbi időszakban több kolléga is kiemelkedő munkát 

végzett a tehetséggondozás területén, az országos versenyek alkalmával tanulóink dicsőséget 

hoztak az iskolának és Szentgotthárd Városnak is. A jelenlegi közalkalmazotti 

illetményrendszer nem biztosít számukra megfelelő elismerést, a címpótlék kiadását rendkívül 

indokoltnak tartom. 

 

A jelzett igény költségvetési kiadása:   2 x 20.000.- Ft x 12 hó =    480.000.- Ft  

       2 x 10.000.- Ft x 12 hó =    2400.000.- Ft 

                        járulék:                    720.000.- x 0,27 %   =    194.400.- Ft 

                         Összesen:                914.400.- Ft 

 

 

 

Kérem a kérelmem kedvező elbírálását. 

 

Szentgotthárd, 2011. november 15. 

 

 

      Tisztelettel:  

 

         Balogh Éva  

            igazgató 
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Ügyiratszám: 55-3/2011.   Tárgy: Dologi kiadások tervezéséhez 

 

 

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 

Pénzügyi Iroda 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

 

Tisztelt Pénzügyi Iroda! 

 

 

A pénzügyi iroda közreműködésével elkészült a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény 2012. évi költségvetésének első koncepciója a fenntartó, valamint a hatályos 

jogszabályok előírásai alapján.  

A következő költségvetési évben a 2011. év alapján tervezett kiadásokon felül 

azonban jelentkezni fognak intézményünkben olyan halaszthatatlan fontos feladatok, amelyek 

bár további személyi vagy dologi jellegű kiadásokkal fognak járni, de az intézmény zavartalan 

működésének biztosítása érdekében mindenképpen szükségesek lennének.  

Az intézményegységekre vonatkozóan a további költségvetési igények a következők:  

 

1. Dologi jellegű kiadások 

 

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama: 

 Mivel a régi roletták tönkrementek, a tanórák zavartalan megtartása érdekében fontos 

a 7 db tetőtéri ablak rolettájának cseréje.  

 Ennek várható költsége: 7x10.000.- Ft + ÁFA = 87.500.- Ft  

 Tűzjelző rendszert meghibásodás miatt 2010 októberében ki kellett iktatni. Az új 

szabályozás értelmében hiányosságok esetén a tűzoltóság hatósági ellenőrzéskor akár 

100.000.- Ft helyszíni bírsággal sújthatja az intézményt. 

A tűzjelző rendszer javításának várható költsége: 150.000.- Ft + 25% ÁFA = 

187.500.- Ft 

 

SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama: 

 Az iskola épülete esőzések alkalmával egyre több helyen beázik. Ennek elkerülése 

érdekében szükség lenne a tető évenkénti karbantartására, a szellőzőfedelek cseréjére, 

pótlására. Valamint az üvegkupola, a tető és oldalfalak üvegtábláinak 

újraszigetelésére. 

A tetőszigetelés karbantartása, a víznyelők környezetének takarítása, a szellőző  

kupakok és a lombfogók pótlása egy alkalommal 50.000.- Ft+ ÁFA kiadással jár. 

A külső üvegfalak új szigetelése 205.200.- Ft-ba kerül. 

 A napi munkához rendelkezésre álló technikai eszközök elhasználódtak, gyakran 

meghibásodnak. Legtöbb problémát a fénymásolók okozzák. Szükség lenne egy új, 

többfunkciós fénymásolóra (beszerzési költsége kb. 300.000,-Ft.), valamint a 

rendszeres karbantartás feltételeinek biztosítására, hasonlóan a többi 

intézményegységhez. 
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SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma: 

 Gondot jelent az elhasználódott infrastruktúra is. A tanulói padokat, székeket cserélni 

kell, ezek költsége várhatóan 400.000.- Ft lesz. 

 A gimnázium számítógépparkja mostanra nagyon leamortizálódott. A diákok illetve a 

pedagógusok által használt számítógépek egy része az elmúlt években alapítványi 

segítséggel illetve az informatikai normatíva felhasználásával felújításra került, ám 

mára a többi gép is mindenképpen felújításra szorul.  Ennek varható költsége 

1.000.000.- Ft. 

 A tornaterem labdafogó hálója elhasználódott, cserélni kell, aminek ára 180.000.- Ft. 

 Tanulóink jelentős része kerékpárral jár iskolába. A gimnázium azonban nem 

rendelkezik fedett kerékpártárolóval. Szülői összefogásnak köszönhetően a tervezett 

kerékpártárolót két részletben szeretnénk megépíteni. 2011. őszén pályázatok és a 

szülői munkaközösség támogatásával a tároló első részét megépítjük, de fenntartói 

támogatással tavasszal szeretnénk a második részt is elkészíteni. Ez 550.000.- Ft-ból + 

munkadíj megvalósítható. 

 

SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység: 

 A zeneiskola épülete 1902-ben került átadásra, mint Városháza. Szentgotthárd egyik 

legkarakteresebb, legszebb épülete, mely funkciójától függetlenül érték, és jobb sorsra 

érdemes. Az épület északi részén, és a tornyon az eredeti, 1902-es kőpala borítás 

található, a déli részen egy 30 évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően egyszerű 

lábatlani pala fedi a tetőt. Függetlenül a két rész elhasználódási idejétől a  egész tetőre 

elmondható, hogy nem biztosítja az épület állagmegóvását, folyamatos a beázás, a 

még jó állapotban levő gerendázat átnedvesedése a meglévő tetőszerkezetet rongálja. 

Nagyobb vihar, verő-esőzés esetén konkrét beázások történnek, melyek helyi 

javításokkal alkalmilag orvosolhatók, de az igazi probléma nem ez, hanem a tetőfedés 

általános elhasználódása. Az egész tető fedését kellene, kellett volna már 15 éve 

megoldani. Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a műszaki irodával 

együttműködve a 2012. évben biztosítsák Szentgotthárd egyik legszebb épületének 

állagmegóvását.  

 

2. Személyi jellegű kiadások 

SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama: 

 Az intézményegységben a megnövekedett számú integráltan oktatott SNI-s tanulók 

szakvéleménynek megfelelő ellátása szükségessé tenné 1 fő gyógypedagógus 

(tanulásban akadályozott és logopédia szakos) alkalmazását 2012. 08.15-től. Jelenleg 

is van olyan gyermek, akinek az ellátását csak megbízási szerződés keretein belül 

tudja a városi logopédus ellátni.  

Ennek várható költsége:   3,5x140.000 Ft + 27% járulék = 622.300.-Ft 

 + gyógypedagógiai pótlék:   3,5x7.600.- Ft + 27% járulék =   33.800.-Ft 

  mindösszesen:                656.100.-Ft 

 

 Iskolában integráltan ill. szegregáltan 34 SNI-s tanulót oktatunk. Az ő megfelelő 

ellátásuk érdekében a közoktatási törvény lehetővé teszi 15 főként 1 fő asszisztens 

alkalmazását.  

Ennek várható költsége:  3,5x100.000.- Ft + 27% járulék = 444.500.- Ft 

 

SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama: 
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 Az iskolában 2012 szeptemberétől várható a sajátos nevelési igényű tanulók 

létszámának növekedése, ami elkerülhetetlenné teszi 1 fő gyógypedagógus 

alkalmazását. Kérem, hogy a jelenleg határozott időre felvett gyógypedagógust 

állandó álláshelyen foglalkoztathassuk. 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény: 

 A SZOI általános iskoláiban és a gimnáziumban jelenleg is működnek 

munkaközösségek (3-3 munkaközösség intézményenként). A munkaközösség-vezetői 

pótlék 4.000.- Ft/hó/fő lenne. Intézményeink munkaközösség-vezetői jelenleg nem 

kapnak ilyen pótlékot, holott a törvényi előírások és a pozícióval járó többletfeladatok 

alapján ez indokolt.  

A munkaközösség-vezetői pótlék fizetésének várható költsége:  4.000.- Ft x 12  x 9 fő  

+ 27 %  járulék = 548.600.- Ft 

 

 

 

 

Az intézmény zavartalan működésének biztosítása érdekében a kérelmet támogatni 

szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2011. november 15. 

 

  Tisztelettel: 

                                              

   

 

                                                Balogh Éva 

          igazgató 
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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2011. november 30-i  ülésére 

 

Tárgy : Beszámoló  Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2011. évi Energia- 

              racionalizálási programterve teljesítéséről és a 2012. évi Energia-racionalizálási 

              programterv javaslata     

   

                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Városunk Képviselő-testülete  2004-től készített az energetikai stratégiai tervek alapján éves 

terveket. A 2011. – 2016. évekre vonatkozó koncepciót a Testület a 303/2010. számú 

határozattal fogadta el. Az elfogadott,  középtávú koncepció alapján évente meghatározásra 

kerültek az önkormányzati intézmények következő évre vonatkozó energia racionalizálási 

programtervei.  

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv teljesítése :  

- A Képviselő-testület 270/2010. számú határozatával fogadta el a 2010. évi energia-

racionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2011. évi energia-

racionalizálási programtervet.  

- Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri hivatalban történő energia 

felhasználási és energia racionalizálási munkákat  irányító városi energetikus - a  Képviselő-

testület 317/2007.számú határozatának megfelelően - folyamatosan figyelemmel kísérte az 

önkormányzatunk részére kedvező energetikai pályázatokat, továbbá az intézményeknél 

ellenőrizte az energia felhasználást, elemezte az energia számlákat, irányította a kisebb 

volumenű, főleg szabályozástechnikai beruházásokat,  továbbá a Közszolgáltató Vállalat által 

üzemeltetett intézmények (Gimnázium, Szakorvosi Rendelő, Kollégium) fűtéstechnikai 

karbantartási munkáit.  

A RÉGIÓHŐ kft Felügyelő Bizottsága tagjaként, kezdeményezte a szentgotthárdi 

intézményekben megvalósított, energia megtakarítást eredményező  fejlesztési munkákat.   

Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatta a Képviselő-testületet. 

A munkája következtében keletkező költség csökkenésekről, megtakarításokról  a 2011. évi 

összes szolgáltatói (EON-ÉDÁSZ Zrt, GDF SUEZ Zrt, Vasivíz Zrt)  számla kézhezvétele 

után, a 2012. februári testületi ülésre készít beszámolót.  

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 1. pont 

     „Az előző évihez hasonlóan,  továbbra is figyelemmel  kell kísérnünk villamos energia és a  

     földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit, így  az energiakereskedőktől újabb ajánlatotokat  

     kell kérnünk,  ezzel egyidejűleg össze kellene hangolni energia vásárlásainkat más  hason- 

     ló  adottságú,  önmagukban  nem,  de összefogva már nagyfogyasztónak  minősülő  kistér- 

     ségi önkormányzatokkal  a minél nagyobb piaci kedvezmények  elérése  céljából.   

     Kedvező  esetben  szükséges  a  jelenlegi    szolgáltatókkal    a  szerződések  bontása   és új    

     megállapodások  megkötése.” 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése 

    A villamos energiai és a földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit kihasználva, a Pénzügyi    

    iroda hathatós közreműködésével, az áram és a földgáz vásárlására közbeszerzés eljárás lett 

 lefolytatva. Eredményeként az áramdíj 23 Ft/kWóra – ról  18,87 Ft/kWóra + ÁFA-ra, a     

 közvilágítási tarifa szerinti 30,3 Ft/kWó díj – nem közvilágítási tarifa szerint vételezve – 

14,8 Ft/kWóra + ÁFA – ra mérséklődött. A közvilágítási lámpák üzemeltetésére az EH-

SZER kft-vel külön szerződést kötöttünk. 
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A földgáz áránál is majdnem 10 % díjcsökkentést sikerült elérnünk. Az intézményeink áram 

és gázfogyasztását figyelembe véve, az így elérhető megtakarítás jelentősnek mondható. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 2. pont 
     „Az   önkormányzati energiafelhasználás   költségeinek   szinten tartása, illetve csökkentése   

     érdekében  továbbra is minden  olyan  pályázati lehetőséget fel kell  kutatni amelyik - ha  

     csak részlegesen is - racionalizálást tesz lehetővé (lásd NYDOP pályázatok)” 

     

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése 

     A szentgotthárdi háziorvosi rendelők akadálymentesítése és energia hatékony felújítása az   

     NYDOP 5.2./A-9-2010. pályázat keretében sikeresen befejeződött. Az épület külső falai 8  

     cm vtg. polisztirol hőszigeteléssel lettek ellátva, a nyílászárók fokozott hőszigetelésűekre   

     lettek kicserélve, az újra cserélt lapradiátorokra termosztatikus radiátorszelepek és digitális  

     költségosztók kerültek felszerelésre. Az eddigi egyetlen fűtési kör helyett 3 db, 

    szabályozószelepekkel ellátott fűtési áramkör lett kiépítve. A gyermekorvosi épületrészen a  

    világítótestek korszerűsítése is megtörtént. A beruházás eredményeként az energiaköltségek  

    cca. 18-20 %-os csökkenése várható. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 3. pont 

     „Folyamatosan  vizsgálni  kell  –  főleg  kisebb  intézményeknél  –  alternatív energiafor- 

     rások felhasználásának lehetőségét (pl. biomassza fűtés, pellet fűtés).” 

      

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése 
 A kisebb intézményeknél az alternatív energiaforrások (biomassza, pellet, napkollektor,    

 napelem) felhasználásának lehetőségeit vizsgálva - alapvetően pályázati és saját forrás 

hiányában – előrelépés nem történt. Született döntés arra, hogy Szentgotthárd Város 

Képviselő-testülete az intézményi napelemes villamos energia termelő rendszerek telepítését  

támogatja, és az önkormányzat indulni kíván a KEOP-2011-4.2.0-A pályázaton napelemes 

rendszer(ek) telepítésére vonatkozóan továbbá, hogy kezdődjön el Ajánlatkérési/ 

közbeszerzési eljárás előkészítése a projektkiírásnak megfelelően, azonban ezt a pályázati 

lehetőséget bezárták, pályázat beadására ténylegesen nem került sor. Ide sorolható továbbá az 

a munka, amivel kisvízierőmű megvalósítását szeretné megoldani Szentgotthárd város 

Önkormányzata a Rábán, a gát adta lehetőségek kihasználásával. Ehhez pályázaton való 

indulást készítettünk elő, egyelőre ezt a pályázati ablakot is bezárták. Megvalósítása esetén 

bizonyosan csökennének az elektromos energiára fordított költségei az önkormányzatnak. 

 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 4. pont 
    Önkormányzati  intézmények  (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bőlcső- 

     de (SZEOB)  Széchenyi Ált. Iskola,  III. Béla  Szakképző Iskola,  Vörösmarty M. Gimná- 

     zium) belső világítási  hálózatának  korszerűsítése  pályázati lehetőség, forrás felhaszná- 

     lásával.  

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése 

 Önkormányzati intézmények (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

 (SZEOB), Széchenyi István Általános Iskola, III. Béla Szakképző Iskola, Vörösmarty  

 Gimnázium) belső világítási hálózatának korszerűsítése megfelelő pályázat és saját forrás  

 hiányában nem valósult meg. Ugyanakkor foglalkoztunk az Arany J. utcai iskolaépület 

energetikai felújításával, erre vonatkozóan egy pályázat tervezett kiírása esetén el 

szándékoztunk indulni, az előkészületek megkezdődtek, de augusztusban a testület végül nem 
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adta meg a hozzájárulását. A  bölcsődék felújítására kiírt pályázaton való indulásunkat most 

készítjük elő, aminek hangsúlyos eleme az energetikai felújítás.  

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 5. pont  
     A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek közül a Vörösmarty M. Gim- 

     názium fűtési rendszerének korszerűsítésére árajánlatok kérése,  a finanszírozás módjának 

     megválasztása  2011. június 30-ig. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 5. pont teljesítése 

    A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek közül a Vörösmarty M. Gim-   

    názium kazánházának korszerűsítését a közbeszerzési pályázaton nyertes Cothec Ergiaszol- 

    gáltató kft végezte illetve a rendszer beüzemelése most folyik. A felújítás során az alacsony  

    75-78 % hatásfokú FÉG Vesthale gázkazánok 4 db összesen 360 kW teljesítményű, 104-  

    108 % hatásfokú, Buderus gyártmányú, kondenzációs kazánokra lesznek kicserélve. A    

     kivitelezés - terv szerint – december hónapban 

    befejeződik. A kazánházat 12 éven keresztül a Cothec kft üzemelteti és végzi saját költsé- 

    gén a  karbantartási munkákat. A szerződés szerinti szolgáltatási díja – számításaink szerint 

    – a jelentős gázmegtakarításból finanszírozható lesz. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 6. pont  
     A  RÉGIÓHŐ   kft   által  működtetett  hőközpontokban   (Arany J. Ált.  Iskola, Szentgott- 

     hárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB),  III. Béla Szakképző  Iskola,   

     Rákóczi u-i Orvosi Rendelő, Polgármesteri hivatal) a fűtőköri szabályozás kiépítésére, fel- 

     használói oldalon – szükség szerint - újabb szabályozható fűtési körök létrehozása, termo- 

     sztatikus radiátorszelepek felszerelésére és a nyílászárók utólagos résszigetelésére pályázat   

     kiírása,  értékelése,  a finanszírozás módjának kiválasztása 2011. június 30-ig. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 6. pont teljesítése 

   A RÉGIÓHŐ kft által működtetett hőközpontokban ( Arany J. Ált.  Iskola, Szentgotthárd    

   és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), III. Béla Szakképző Iskola,  

   Színház, Polgármesteri Hivatal)  csak kismértékű korszerűsítésekre került sor, a fűtőköri  

   szabályozás kiépítésére, felhasználói oldalon  újabb fűtési körök létrehozására,  

   termosztatikus radiátorszelepek felszerelésére forrás hiányában sajnos nem került sor.   

A Rákóczi úti Háziorvosi Rendelő korszerűsítése (NYDOP 5.2./A-9-2010.) során, a          

pincében levő hőközpontban a háziorvosi rendelők eddigi egyetlen fűtési köre helyett 3 db,  

   szabályozószelepekkel ellátott fűtési áramkör lett kiépítve. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 7. pont  

 
A közvilágítási hálózat ismételt felmérése, a szükségtelen világítótestek kikapcsoltatása. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése 

A közvilágítási hálózaton világítótestek kikapcsoltatására nem került sor. Újabb ipari üzem, 

az Allison Kft termelésének beindulásával a felmerült jogos igények miatt a Felsőliget úton 

(Ipari Park II) az  Allison Kft kérésre,  újabb világítótesteket kapcsoltatunk be. 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv  8. pont  
Önkormányzati intézmények energetikai felügyeleti rendszerének kiépítése és működtetése 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv  8. pont teljesítése  
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A szolgáltatókkal történő megállapodás és forrás hiányában nem történt előrelépés 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv  9. pont   
A városi távhőszolgáltatásban alternatív energiaforrások bevonási lehetőségeinek vizsgálata 

      

A 2011. évi energia racionalizálási programterv  9. pont  teljesítése 

A kérdéssel több oldalról is foglalkoztunk. Több ebben a témában működő vállalkozás is 

keresett bennünket különböző könstrukciókban – velük tárgyaltunk, de alternatív 

energiaforrás bevonására egyelőre nem találtunk reális, önkormányzatunk által 

megvalósítható lehetőséget 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv  10. pont   
A RÉGIÓHŐ kft Mártirok úti kazánháza korszerűsítésének (kondenzációs kazánok) elősegítése 

és szorgalmazása 

 

A 2011. évi energia racionalizálási programterv  10. pont teljesítése 

A távhőszolgáltatás fejlesztése érdekében – ami a önkormányzati távhős hőközpontokat is 

érinti – a RÉGIÓHŐ kft 2011. augusztus 18-án, KEOP 5.4 keretében, pályázatot nyújtott be 

„A távhőszolgáltatás primer oldali korszerűsítése” címmel. Amennyiben sikeres lesz a 

pályázat, akkor a kazánházaikban levő 25-30 éves kazánokat a legkorszerűbb 104 % éves 

hatásfokú kondenzációs gázkazánokra cserélik le, a régi, elavult acél távhővezetékeket 

alacsony hővesztességű, hőszigetelt KPE csövekkel váltják ki, a primerköri fűtővíz 

szivattyúkat, változtatható fordulatszámú frekvenciaváltósokra cserélik. Megújulnak a 

kazánházi kiszolgáló szerelvények és a kazánházakat, hőközpontokat távfelügyeleti 

rendszerbe kapcsolják be. Önkormányzatunk amellett, hogy a pályázat benyújtását támogatta, 

vállalta készfizető kezesség nyújtását 137 millió Ft erejéig; sikeres pályázat esetére vállalta 

közszolgáltatási szerződés megkötését a szolgáltatóval – összességében tehát erősen 

elkötelezte magát ebben az ügyben is az energiafelhasználás racionalizálásának javítása 

érdekében. 

A jelentős összegű beruházástól a gáz- és villamosenergia költségek 15-16 %-os csökkenését 

remélik. Sajnos az egyre emelkedő energiaárak miatt, ez csak a távhődíjak szinten tartására, 

illetve emelkedésének mérséklésére elegendő. A korszerűsítés következtében nagymértékben 

javulni fog a rendszer üzembiztonsága is. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2011. évi Energia-racionalizálási Programtervünket 

nagyobb részt sikerült megvalósítanunk. Az elmaradások oka a források. Gyors és látványos 

eredmények egyébként e területen nem várhatók, pl. a  RÉGIÓHŐ kft által beadott KEOP 5.4 

pályázat  megvalósítása is csak 2012-ben valószínűsíthető. 

A közvilágítás területén, a közbeszerzési eljárás következtében kedvezőbb áramdíj miatt, 

kismértékű költségcsökkenés várható, annak ellenére, hogy az Allison kft-hez vezető 

Felsőliget utcában világítótesteket   kellett bekapcsoltatnunk.  

 

A  lehetséges jövőbeni energiaracionalizálási irányok: 

- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása és a közüzemi tarifák háttérbe szorulása és 

egyéb világpiaci okok következtében a következő években is az energia árak emelése várható. 

Tekintve, hogy az önkormányzati intézmények jelentős energia felhasználók, ezért az 

áremelkedések önkormányzatunknak jelentős, évente akár 5.000,-  - 9.000,- eFt többletkiadást 

is jelenthetnek.  
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- A jövőben is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni amibe 

energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. Pl.: közoktatási, szociális 

alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése (NYDOP 5.1.1/B-11), intézmények 

korszerűsítése NYDOP 5.3.1./A,  pályázati lehetőségek kihasználásával. Az előbbi esetben 

elsősorban a Színház,  a Polgármesteri Hivatal épülete, Bölcsőde, az Arany János utcai 

Általános Iskola régi épülete homlokzatának utólagos hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 

lenne megvalósítható. 

 

- Emlékeztetőül ismételten megemlíthető, hogy az ismert energetikai felmérési tervünk szerint 

az intézményeink energia költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 

% -át a villamos energia, míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe 

véve, a legnagyobb megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának 

racionalizálásával lehetne elérni.  

A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési 

körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és  

termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.  

Az épületek  falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os  csökkenését 

eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % 

hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-

15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést,  míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos 

beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.  

Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 

év alatt megtérül. (Pl. a polgármesteri hivatal ablakainak utólagos résszigetelése cca. bruttó 

800 eFt-ba kerülne és cca. évi bruttó 500 eFt megtakarítást eredményezne)  - ismételten 

megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi 

beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével, 

hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus 

radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehetne elérni.  

 

- Továbbra is fontos irány, hogy az energetika területén foglalkozni kell az elkövetkezendő 

években az alternatív energiaforrások (vízi- és napenergia, kapcsolt hő- és villamos energia, 

biometán) alkalmazásának egyes kérdéseivel és lehetőségeivel is.  

 

- Sajnálatos, hogy a rendelkezésünkre álló, Energia-racionalizálási programterv alapján 

készült felmérések, tervek, javaslatok (fűtési energiacsökkentés résszigeteléssel, fűtési 

szekciók kialakításával, szabályozástechnikai eszközök beépítésével, intézmények világítási 

rendszerének korszerűsítése) források hiányában, az elmúlt évekhez hasonlóan,  csak 

kismértékben  és csak más pályázatok részeként valósultak meg. A rövid távon költségekkel 

járó, illetve lényeges költség csökkenésekkel nem hozó, viszont már középtávon is 

megtakarításokat eredményező fejlesztések kellő támogatásának hiányában jelentős 

költségmegtakarítási lehetőségről mondunk le, ami forrása lehetne egyéb fejlesztéseknek, 

ugyanakkor a költségvetési kiadásokat is csökkenthetné.  

Az energia racionalizálást lehetővé tevő  beruházások elhalasztása, lassú megvalósítása 

miatt több millió Ft-os  költségvetési pénz vész el  évente az önkormányzati intézmények 

rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig  pazarló energiafelhasználása miatt.  

Az önkormányzatnak az ismert pénzügyi problémák miatt nincsenek olyan megtakarításai, 

amelyek ennek forrásául szolgálhatnának. A hitelből megvalósuló, és emiatt hosszú 
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megtérülésű energia-racionalizálásokat szinte ugyanezen ok miatt nem tudjuk felvállalni. 

Önerő nélküli állami támogatások jelenthetnének megoldást, ilyenekre több országban is van 

példa, de erre Magyarországon  jelenleg nincs lehetőség.  

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

Az energetikának a következő években az eddigieknél nagyobb szerepe lesz, azzal 

folyamatosan továbbra is foglalkozni kell. Ehhez nyújt segítséget a 303/2010. határozattal 

elfogadott, 2011. – 2016. évekre vonatkozó  Energetikai Stratégiai terv, ami – mint azt az 

előző, 2004 – 2010. közötti időszakra vonatkozó is mutatja - több önkormányzati ciklust ível 

át. 

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati intézmények   

2011. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az 1.sz. 

mellékletként csatolt, 2012. év végéig szóló,   Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 

2011. évi Energia-racionalizálási Programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, 

az 1.sz mellékletként csatolt 2012. évi Energia-racionalizálás Programtervet az alábbiak 

szerint …………………….…….……………………………javasolja megváltoztatni 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2011. 11. 18. 

                                                           

                                                                                                      Fekete Tamás  

                                                                                                                           műszaki 

irodavezető      

 

Ellenjegyze
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1. számú melléklet 

Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv 

javaslata 2012. év végéig 

1./  Az előző évihez hasonlóan,  továbbra is figyelemmel  kell kísérnünk villamos energia és a  

     földgáz  szabadpiaci  vásárlási  lehetőségeit, a szerződéses határidő lejárta miatt újabb köz- 

     beszerzést kell kiírni a földgáz és villamos energia vásárlására. 

  

2./ Önkormányzati  intézmények  (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bőlcső- 

     de (SZEOB)  Széchenyi Ált. Iskola,  III. Béla  Szakképző Iskola,  Vörösmarty M. Gimná- 

     zium) belső világítási  hálózatának  korszerűsítése  pályázati  forrás felhasználásával.  

 

3./ Az   önkormányzati energiafelhasználás   költségeinek   szinten tartása, illetve csökkentése   

     érdekében  továbbra is minden  olyan  pályázati lehetőséget fel kell  kutatni amelyik - ha  

     csak részlegesen is - racionalizálást tesz lehetővé. Lásd:  NYDOP 5.1.1/B-11, KEOP 4.9.0  

     (Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiahasznosítással kombinálva), KEOP 2011-   

     4.4.0 (Kisvízi erőművek létesítése, megújuló alapú villamos energia, kapcsolt hő és villa.- 

     mos energia, valamint biometán termelés) 

     

4./ Folyamatosan  vizsgálni  kell minden területen, de legfőképpen a  kisebb  intézményeknél 

(Művelődési ház, kollégium, városrészi kultúrházak, Városi Könyvtár) –  alternatív 

energiaforrások felhasználásának lehetőségét (pl. biomassza, vagy pellet fűtés, napkollektorok 

felszerelése). 

  

5./ A  RÉGIÓHŐ   kft   által  működtetett  hőközpontokban   (Arany J. Ált.  Iskola, Szentgott- 

     thárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB),  III. Béla Szakképző  Iskola,   

     Polgármesteri hivatal)  a  fűtőköri szabályozás  kiépítésére,  felhasználói oldalon – szükség 

     szerint  - újabb  szabályozható  fűtési k örök  létrehozása,  termosztatikus  radiátorszelepek  

     felszerelésére  és  a  nyílászárók  utólagos  résszigetelésére  pályázat  kiírása,  értékelése,  a  

     finanszírozás módjának kiválasztása 2012. június 30-ig. 

     

6./ A közvilágítási hálózat ismételt felmérése, a szükségtelen világítótestek kikapcsoltatása,   

     energiahatékonyabb hálózat létrehozási lehetőségének vizsgálata 

 

7./ Önkormányzati intézmények energetikai felügyeleti rendszerének kiépítése és működtetése   

     (a szolgáltatóktól naprakész fogyasztási adatok lekérésének lehetősége)  

 

8./ A városi távhőszolgáltatásban alternatív, megújuló  energiaforrások bevonási lehetőségei-   

     nek  vizsgálata    

 

9./ A  RÉGIÓHŐ kft  által beadott  KEOP 5.4.  pályázat ( A távhőszolgáltatás primer oldali   

     korszerűsítése) - amely érinti  Mártírok úti és a Polgármesteri hivatal alatti kazánházakat,  

     távhővezetékeket,  kiszolgáló szerelvényeket is  -  2012. évi megvalósításának segítése és  

     szorgalmazása. 

 

10./ Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt (TPPA/2011/03/07) keretében, szakértők  

       bevonásával,  városunkban  energia hatékony és takarékos módszerek és környezet-  

       tudatos módszerek elterjesztése. 
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