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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: PKKE Együttműködési Megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Közgyűlése nevében az Egyesület elnöke a mellékelt
kérelemmel (1. számú melléklet) fordul a Tisztelt Testülethez.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 122/2005. számú határozata alapján a közművelődési
feladatok ellátására 2005. szeptember 01. időponttól az Egyesülettel kötött közművelődési
megállapodást. A Megállapodás ez idáig kétszer került módosításra - a legutóbb 2008.
novemberében.
A jelenlegi módosítási javaslatokat mind az Egyesület Elnöksége, mind a Közgyűlés
megtárgyalta és jóváhagyta.
A főbb módosítási javaslatok:
 A színházi és koncert előadások évente legalább 3-5 előadásból álló bérletsorozat
helyett 3-5 alkalommal szerveződjenek.
 A kulturális rendezvények megszervezése közül kikerül a Karácsony Határok Nélkül
rendezvény, amely más egyéb rendezvénnyel akkor kerül megszervezésre amennyiben
az anyagi és egyéb források ezt lehetővé teszik.
 Kezdeményezi az Egyesület, hogy az idegenforgalmi konzultációs fórumot ne kelljen
évente megszervezni és csak a lehetőségekhez mérten kíván részt venni a nemzetközi
és belföldi utazás kiállításokon. -> Megfontolandó lehet az Önkormányzat részéről,
hogy a város idegenforgalmi feladatainak ellátása megbízás keretében nem kellene-e
ragaszkodni ahhoz, hogy legalább évente egyszer, legalább az Utazás Kiállításon
képviselve legyen Szentgotthárd, különösen, hogy az idegenforgalmi feladatok
ellátására külön támogatást biztosít az Egyesületnek.
 Az Egyesület nem az eddigiek szerint szeretné vállalni a Szentgotthárdi Ifjúsági
Fórum (SZIF) munkájának koordinálást, a Fórum és az Önkormányzat közötti
kapcsolattartást és a FIKUSZ működtetését, helyette az Egyesület segítséget nyújt az
ifjúság számára majdan kialakított „közösségi tér működtetésében való
közreműködésben”. -> Rögzíteni kell, hogy ezen módosítás elfogadásával közvetlenül
az Önkormányzatra hárul a közösségi tér biztosításának feladata , és amennyiben ez
megtörtént a közösségi tér működtetésével kapcsolatos feladatokat továbbra is a
Pannon Kapu Kulturális Egyesület látja el.
Bár az 1.5. pont szerint az Egyesület továbbra is „részt vesz az Önkormányzat ifjúsági
feladatainak szervezésében, koordinálásában”, a 2.1.14. pont alapján ez a
kötelezettség jórészt kimerülne abban, hogy „az Egyesület segítséget nyújt az
Önkormányzatnak az ifjúságot érintő kérdések, felmérések, programok, koncepciók,
tervek rendezésében, elkészítésében, frissítésében.”
 A művészeti csoportok (Szentgotthárd Énekegyesület, Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért
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Egyesület) támogatása átalakul, külön megállapodás alapján kell meghatározni az
együttműködés szervezési és anyagi kérdéseit.
Meghatározásra került, hogy az Önkormányzati támogatás mértéke évente nem lehet
kevesebb, mint 30.500,- e/Ft.Ezen öszzeg azonos a 2011. évi támogatás összegével.
Változna a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális
időtartama, illetve a Látógatóközpont nyitva tartási ideje is. -> A Látogatóközpont
szeptember 1 – március 31. között munkanapokon igen, hétvégeken csak előzetes
bejelentkezés esetén, illetve rendezvények programjaihoz igazodva lenne nyitva.
Felmerülhet, hogy a Látógatóközpontot éppen ebben az időszakban nem hétvégén
lenne-e célszerű inkább nyitva tartani.
kikerül a személyi feltétel, az Egyesület munkaszervezetét olyan létszámban és
szakmai összetételben kívánja működtetni, amely az Egyesület feladatainak
maradéktalan ellátásához szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
A mellékelt tervezetben zöld színes betűvel láthatók a módosításra javasolt szövegrészek, és
piros színes betűvel a mostanáig hatályos szövegből törlendő részek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között megkötött Együttműködési
Megállapodás 1. sz. melléklet szerinti módosításával egyetért, azt jóváhagyja / az alábbi
kiegészítéssel hagyja jóvá:…………………………………………………………………
A Megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert azzal, hogy a megállapodásmódosítása 2011. október 01. napjától léphet hatályba.
Határidő: 2011. október 01.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva PKKE elnök
Szentgotthárd, 2011. szeptember 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület közgyűlése kezdeményezi a Szentgotthárd Város
Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás módosítását - aktualizálását.
Kérem a Tisztelt Testületet a módosítási javaslatok megtárgyalására és elfogadására.

Üdvözlettel:
Kiss Éva
elnök
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1. sz. Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI M E G Á L L A P O D Á S

mely létrejött egyrészről:
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
szám képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester) - a továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről:
Pannon Kapu Kulturális Egyesület (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
- képviseletében eljár: Kiss Éva elnök) - a továbbiakban: Egyesület
között az alulírott helyen és napon, az alábbi elvek és feltételek szerint:

1. A megállapodás elvei
1.1.
Az Önkormányzat és az Egyesület Szentgotthárd város közművelődési,
ifjúsági és turisztikai feladatainak megvalósítása és fejlesztése érdekében
kívánnak együttműködni. Az e területen végzett munka hatékonysága
érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve egyeztetett módon látják el.
1.2.
Az Önkormányzat feladatai közé tartozik a hatályos önkormányzati törvény
szerint a közösségi tér biztosítása; muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény pedig
részletesen meghatározza az ezzel kapcsolatos részletes teendőit. Az 1997. évi
CXL. tv. 79. § (1) bek. szerint a települési önkormányzat az önkormányzati
rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e
törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel közművelődési
megállapodást köthet.
1.3.
Az Egyesület bírósági bejegyzéssel rendelkezik
alapszabálya szerint tevékenysége kiterjed:

(Pk.60.081/2005/2.),
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 a Szentgotthárdon ellátandó közművelődési és turisztikai feladatokra
 ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra
1.4.
Az Önkormányzat a 122/2005.számú határozatával úgy döntött, hogy a
közművelődési feladatai ellátására 2005. 09. 01-jétől az Egyesülettel köt
közművelődési megállapodást.
1.5.
Az Egyesület joga és kötelezettsége Szentgotthárd területén a közművelődési
és turisztikai feladatok ellátása, a szakmai tevékenység koordinálása és
felügyelete, valamint a városban és a kistérségben zajló kulturális és turisztikai
tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. Az Egyesület részt vesz
az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, koordinálásában.

2. A megállapodás tartalma

Az Önkormányzat és az Egyesület a következő vállalásokat teszi:

2.1. Az Egyesület vállalásai
2.1.1.
Vállalja a város közművelődési feladatainak és programjainak szervezését,
lebonyolítását, irányítását.
2.1.2.
Bekapcsolódik Szentgotthárd és kistérsége kultúrával kapcsolatos terveinek,
koncepcióinak kidolgozásába és végrehajtásába.
2.1.3.
Munkaszervezetet működtet a konkrét programok megvalósítása és a célok
elérése érdekében a hatályos jogszabályok előírásainak és jelen megállapodás
3.5. pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az eseti feladatok ellátására szükség szerint megbízási szerződést köthet, mely
megbízás a konkrét feladat megszervezésével megszűnik.
2.1.4.
Figyelemmel kíséri munkája során Szentgotthárd város lakossága és a
településen működő civil szervezetek igényeit. Segíti a kulturális, művészeti
csoportok munkáját és ösztönzi új csoportok létrejöttét.
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2.1.5.
Nyitottságával ösztönzi a kulturális értékek létrehozását, segíti megőrzésüket
és közvetítésüket. Szorosabb kapcsolatot épít ki a nemzetiségi szervezetekkel a
nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében.

2.1.6.
Közreműködik az emberek kulturális vonatkozású igényeinek feltárásában, az
önszerveződő csoportok fejlesztésében:
 Színházi és koncert előadások szervezése: évente legalább 3-5
alkalommal Színházi és koncert előadások szervezése: évente legalább 35 előadásból álló bérletsorozat
 3-5 előadásból álló bérletes hangversenysorozat szervezése a Takács Jenő
Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységgel közösen
 Művészeti csoportok működtetése: legalább fúvószenekar, énekkar
 Kiállítások szervezése: képző-, népművészeti- és fotóművészeti
 Kulturális rendezvények megszervezése úgy, hogy a már meglévő
nagyrendezvények (Történelmi Napok, Városházi Esték, Karácsony
Határok Nélkül, Hopplá), városi ünnepségek (május 1., augusztus 20.,
március 15., október 23., Pedagógus-nap, Semmelweis napi, a Magyar
Kultúra Napi ünnepségek mindenkor megszervezésre kerüljenek,
amelyhez az Egyesület segítséget nyújt a technikai lebonyolításban és a
szervezésben a rendező intézménynek.
 Az Egyesület további rendezvények megszervezését is vállalja,
amennyiben az anyagi és egyéb források ezt lehetővé teszik. (pl.
Karácsony Határok Nélkül)
 Kulturális találkozók szervezése a helyi intézmények, civil szervezetek, az
itt élő nemzetiségek, valamint a testvérvárosi csoportok bevonásával
 Szakkörök, tanfolyamok szervezése és a működésükhöz szükséges
közösségi szintér biztosítása
 Ismeretterjesztés
 Szoros együttműködés az idegenforgalmat szervezőkkel, a városi civil
szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozókkal, a kistérség
önkormányzataival, ausztriai és szlovéniai kulturális szervezetekkel, a
kisebbségi szervezetekkel, a szomszédos kistérségekkel.
2.1.7.
Folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal, az Önkormányzat által
fenntartott közművelődési szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamint a
város és kistérségének civil szervezeteivel.
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2.1.8.
Közvetíti az Önkormányzat felé mindazon kulturális tevékenységet érintő
kéréseket, felvetéseket, amelyek működési körében felmerülnek.
2.1.9.
Pályázatok benyújtásával, külső források felkutatásával segíti - az
önkormányzati támogatás takarékos felhasználása mellett - a kulturális élet
feltételeinek javítását és továbbfejlesztését Szentgotthárdon.
2.1.10.
Szentgotthárd és kistérségében működő önkormányzati és kistérségi
fenntartású intézmények és Szentgotthárd Város Önkormányzata valamint a
kistérségbe tartozó önkormányzatok térítési díj fizetése nélkül használhatják a
közösségi színtereket, kivéve, ha az így szervezett rendezvények
belépődíjasak.
2.1.11.
Civil szervezeteknek együttműködési megállapodás ellenében biztosíthatja a
közösségi színteret és eszközöket térítési díj fizetése nélkül. Együttműködési
megállapodás kötése tárgyában az Önkormányzatnak kezdeményezési és
ellenőrzési joga van. Együttműködési megállapodással nem rendelkező civil
szervezetek részére eseti megállapodással bocsátható rendelkezésre a
közösségi színtér, térítési díj ellenében, illetve indokolt esetben nélküle, amiről
az elnök dönt.
2.1.12.
Politikai szervezetek, politikai rendezvények, belépődíjas rendezvények
esetén, illetve vásárok és termékbemutatók esetén csak térítési díj ellenében
bocsátható rendelkezésre a közösségi tér, ezek esetében minden alkalommal
eseti megállapodás megkötése szükséges.
2.1.13.
Az idegenforgalom terén végzendő feladatai az Egyesületnek:
 Elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való
együttműködés, a turisztikai beruházások ösztönzése, szakmai
segítségnyújtás és koordinálás a turisztikai piac szereplőinek
 A Turisztikai Információs Látogatóközpont üzemeltetésének biztosítása
 Az Idegenforgalmi Konzultációs Fórum rendszeres megszervezése,
életben tartása.
 Szentgotthárd város és térségének idegenforgalmi hírverése,
népszerűsítése
 Évente legalább egy nemzetközi és egy belföldi utazás kiállításon való
megjelenés. Lehetőség szerint évente legalább egy nemzetközi és egy
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belföldi utazás kiállításon való megjelenés
 Turisztikai szolgáltatások biztosításának bővítése.
2.1.14.
Az Egyesület vállalja a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum munkájának
koordinálását, az Önkormányzat és a Fórum közötti kapcsolattartást, valamint
a FIKUSZ (Fiatalok Kulturált Szórakozóhelye) működtetését. Az Egyesület
segítséget nyújt az ifjúság számára közösségi tér működtetésében való
közreműködésben.
Az Egyesület segítséget nyújt az Önkormányzatnak az ifjúságot érintő
kérdések, felmérések, programok, koncepciók, tervek rendezésében,
elkészítésében, frissítésében.
2.1.15.
A művészeti csoportok közül a fúvószenekar elnevezése Szentgotthárd Város
Fúvószenekara, az énekkar elnevezése: Szentgotthárd Város Vegyeskara. A
művészeti csoportok fellépéseik során ezen a néven, az Egyesület művészeti
csoportjaként léphetnek fel. A művészeti csoportokkal az Egyesület belső
szabályzataiban is részletesen foglalkozni kell.
A két művészeti csoportot segítő civil szervezetekkel az Egyesület
együttműködési megállapodást köteles kötni, melyben meg kell határozni,
hogy milyen módon adhatnak anyagi és nem anyagi támogatást a művészeti
csoportok munkájához a civil szervezetek.
A két művészeti csoportnak járó támogatást az Egyesület elkülönített
alszámlára utalja és az csak és kizárólag a művészeti csoportok kiadásainak
fedezetére használható fel. Amennyiben a művészeti csoportok támogatást
kapnak, azt is az Egyesület elkülönített alszámlájára kell utalni és csak a
művészeti csoportok céljaira használható fel. A művészeti csoportok
fellépéseiért kapott bevétel ugyancsak a csoportok alszámlájára kerül és a
művészeti csoportok céljaira használható fel. Elsősorban a művészeti
csoportok alszámláján lévő pénzösszegből kell fedezni a művészeti
csoportokkal kapcsolatos kiadásokat is.
A két művészeti csoportot segítő civil szervezettel - Szentgotthárd
Énekegyesület, Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület - a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület együttműködési megállapodást köteles kötni, melyben
meg kell határozni az együttműködés szervezési és anyagi kérdéseit.

2.2. Az Önkormányzat vállalásai

2.2.1.
Közösségi térként biztosítja:
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 a Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 7. szám alatti Művelődés Háza
ingatlant azzal, hogy az épület egy részében a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat működik
 a Széll Kálmán tér 7. szám alatti Színház épületét
 a Széll Kálmán tér 11. szám alatti Refektóriumot és kolostorudvart
azzal, hogy ezekben folyamatosan lehet rendezvényeket szervezni a
Polgármesteri Hivatallal történő előzetes egyeztetést követően.
2.2.2.
Biztosítja az Egyesület számára a 2.2.1. pontban felsorolt ingatlanok ingyenes
használatát.
2.2.3.
Évente költségvetéséből támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet
kevesebb, mint az Önkormányzat által a Művelődés Háza és Színház számára
a 2005. évi költségvetésben meghatározott összeg, évente legalább az infláció
mértékével emelve a kulturális feladatok elvégzéséhez.
Évente költségvetéséből támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet
kevesebb, mint 30.500.000 Ft, évente az infláció mértékével emelve a
kulturális feladatok elvégzéséhez.
A támogatást a következő években az infláció mértékével emelni kell,
amennyiben az Önkormányzat elvárásai az Egyesülettel szemben a jelen
megállapodás szerint maradnak.
A turisztikai feladatok elvégzését az előző évben a helyi szállásadóktól
beszedett idegenforgalmi adó bevételből támogatja. Ennek mértékéről évente
március 01-jéig a képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban
állapodnak meg.
Ez a külön megállapodás tartalmazza mindazon turisztikai feladatokat,
melyeket az Egyesület az adott évben el kíván végezni. Az egyes elvégzendő
feladatokhoz hozzá kell rendelni annak várható és kimutatható költségeit – az
így kiszámítható összeg lesz az alapja a támogatás mértékének, melyet az
Egyesület az év folyamán külön tart nyilván és felhasználásáról a tárgyévet
követő év május 31-ig tételesen elszámol az Önkormányzat felé.
Az Egyesület által végzett idegenforgalmi tevékenységből származó bevétel az
Egyesület saját bevétele, melyről az Önkormányzat az Egyesülettől
tájékoztatást kérhet.
2.2.4.
Az Egyesületnek ingyenes használatra átadja a korábban a Művelődés Háza és
Színház vagyonába tartozott leltár szerinti vagyontárgyakat. Az Egyesület által
megszerzendő vagyontárgyak tulajdonjogáról esetenként kell megállapodni.
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2.2.5.
Az Egyesületet az Önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a közművelődést,
kultúrát, ifjúságot és turisztikát érintő elképzelésekről, igényekről,
önkormányzati
előterjesztésekről,
döntésekről,
rendeletekről,
ezek
előkészítésébe lehetőségek szerint be is vonja.
2.2.6.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartási-felújítási helyett
karbantartási-felújítási költségeit az Önkormányzat viseli azzal, hogy ezekre
forrást adott esetben pályázati úton az Egyesület is szerezhet.
2.2.7.
Felhívja a figyelmet az Egyesület működését érintő kulturális, ifjúsági és
turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályváltozásokra, az adott
jogszabályokat átadja számára.
2.2.8.
Javaslatot kér a városi kulturális, ifjúsági és turisztikai koncepciók, valamint az
ezeken alapuló cselekvési tervek kialakításához és megalkotásához az
Egyesülettől, illetve az e tárgyban készített előterjesztéseket, rendelet
tervezeteket megküldi véleményezésre az Egyesületnek.

3. A megállapodás feltételei
3.1.
Jelen megállapodás szerint a közművelődésben érintettek köre: elsődlegesen
Szentgotthárd város lakossága, ezen túlmenően a Szentgotthárdi kistérségben
élők.
3.2.

A közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális
időtartama:
munkanapokon ügyfélfogadási időben: naponta 08.00 - 16:00 óráig, illetve
ügyeleti időben.
A közösségi színtér, illetőleg közművelődési célú minimális nyitva tartás:
munkanapokon ügyfélfogadási időben, azon túl a konkrét programokhoz
igazodva.

A közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális
időtartama ügyfélfogadási időben:
 munkanapokon 09.00 - 16:30 óráig, azon túl programhoz igazodóan
A közösségi színtér, illetőleg közművelődési célú minimális nyitva tartás:
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ügyfélfogadási időben:
 munkanapokon 09.00 – 16.30 óráig, azon túl a konkrét programokhoz
igazodva.
A Látogató Központ nyitva tartása:
 szeptember 1 – március 31. között
 munkanapokon 09.00 – 16.30 óráig
 ettől eltérő időpontban:
– előzetes bejelentkezés esetén
– rendezvények programjaihoz igazodva
 április 1 – augusztus 31. között
 munkanapokon 09.00 – 16.30 óráig
 szombaton 09. – 14.00 óráig
 ettől eltérő időpontban:
– előzetes bejelentkezés esetén
– rendezvények programjaihoz igazodva
3.3.
A közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt
szakképzettség: a jogszabályokban meghatározott szakképzettség.
3.4.
A megállapodás személyi feltételei: az Egyesület
 1 főállású elnököt, 2 főállású művelődésszervezőt, 1 fő szervezési
asszisztenst, 1 fő idegenforgalmi ügyintézőt és 1 fő technikust
foglalkoztat munkaszervezetében
 A további feladatok ellátására (könyvelés) megbízási szerződéssel
alkalmaz megfelelő személyt.
Az Egyesület munkaszervezetét olyan létszámban és szakmai összetételben
kell működtetni, ami az egyesület feladatainak maradéktalan ellátásához
szükséges.
A további feladatok ellátására (könyvelés) megbízási szerződéssel alkalmaz
megfelelő személyt.
3.5.
A megállapodás tárgyi feltételei:
A központi, mindennapi ügyintézés helye:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 7. szám alatti, illetve Széll Kálmán tér 7. szám
alatti épület.
Egyéb tevékenységek a közösségi színtérként kijelölt helyszíneken zajlanak:
 művelődési ház és kerthelyisége (Kossuth L. u. 7.)
 Színház és térsége (Széll K. tér 7.)
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 Refektórium és kolostorudvar (Széll Kálmán tér 11.)
 Várkert és szabadtéri színpada.
3.6.
A megállapodás pénzügyi feltételei:
Az Önkormányzati támogatás havonta, az Egyesület részéről az
Önkormányzatnak leadott ütemezést figyelembe véve kerül átadásra, melynek
mértéke nem lehet kevesebb, mint az Önkormányzat által a Művelődés Háza
és Színház számára a 2005. évi költségvetésben meghatározott összeg,
tekintettel 2.2.3. pontban művészeti csoportokra vonatkozóan leírtakra. Évente
költségvetéséből támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint
30.500.000 Ft, évente az infláció mértékével emelve a kulturális feladatok
elvégzéséhez.
A támogatást a következő években az infláció mértékével emelni kell,
amennyiben az Önkormányzat elvárásai az Egyesülettel szemben a jelen
megállapodás szerint maradnak.
Az idegenforgalmi feladat ellátásáért a 2.2.3. pont szerinti külön
megállapodásban meghatározott összeget négy egyenlő részletben, a
negyedévenkénti idegenforgalmi adóbefizetések után kell az Egyesület részére
átutalni.
Az Önkormányzat támogatását az Egyesület köteles pályázatokon szerzett
pénzeszközökkel kiegészíteni, továbbá arra kell törekednie, hogy egyéb módon
is növelje bevételeit.

4. A megállapodás megszűnése
4.1.
Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.
4.2.
Jelen megállapodást rendes felmondással a Szerződő Felek írásban, 6 hónapos
felmondási idővel mondhatják fel.
4.3.
Rendkívüli felmondás:
Az Önkormányzat azonnali hatállyal írásban, abban az esetben mondhat fel, ha
az Egyesület a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei közül bármelyiket
súlyosan megszegi, vagy fizetési kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti.
Az Egyesület csak abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha
az Önkormányzat a 2.2. pontban rögzítetteknél kevesebb támogatást biztosít.
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4.4.
A jogviszony megszűnése napján az Egyesület köteles az általa használt
ingatlanokat az Önkormányzatnak átadni, az ingóságokat, berendezési
tárgyakat leltár szerint visszaadni.
A működés során szerzett vagyontárgyak további jogi sorsa a 2.2.4. pont
utolsó mondatában említett megállapodástól függ.

5. Együttműködés, ellenőrzés
5.1.
A Szerződő Felek folyamatosan együttműködnek egymással.
Az Egyesület évente benyújtja éves munkatervét - ezzel egyidejűleg beszámol
az előző év munkájáról, valamint a beadott és az elnyert pályázatokról is.
Ugyancsak az Együttműködés elveinek megfelelően történik a 2.2.3. szerinti
megállapodás.
5.2.
Az Önkormányzat tájékoztatja az Egyesületet, a kultúrát, ifjúságot, turizmust
érintő döntésekről, előterjesztésekről. Évente, a munkaterv és éves beszámoló
alkalmából értékeli a jelen Megállapodásban foglaltak érvényesülését.
Az Önkormányzat folyamatosan ellenőrzi az Egyesület munkáját. Ennek
érdekében a Polgármesteri Hivatal, belső ellenőr, stb. szervezetek bevonásával
átfogó- és cél/témaellenőrzést tarthat.
5.3.
Az Egyesület köteles elkészíteni mindazon belső szabályzatokat, melyeket
jogszabályok a biztonságos, zavartalan működés érdekében előírnak. Ezeket
bemutatni köteles az Önkormányzat részére.
6. Záró rendelkezések
6.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az
irányadók.
6.2. A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Szentgotthárd, 2011. szeptember

……………………….
Önkormányzat

…………………………
Egyesület
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése a III. Béla Szakképző
Iskola és Kollégium intézményében

Tisztelt Képviselő-testület!
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Igazgatója a mellékelt kérelemmel (1. számú
melléklet) fordult a Tisztelet Testülethez. Az intézményben az alábbi osztályokban az
osztály létszáma meghaladja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
meghatározottakat.
Szakiskolai tagozat:
 9. B osztály 36 fő
 9. C osztály 33 fő
 1/11/C osztály 36 fő
 2/12/E osztály 37 fő
Az érintett osztálylétszámok az augusztus végi javítóvizsgákat követően emelkedtek meg,
illetve más intézményekből érkező tanulók is megemelték az osztálylétszámokat.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet I. és II. része tartalmazza a
közoktatási intézmények létszámhatárait.
A Kt. 3. sz. melléklete szerinti maximális
létszámok, és az engedélyezhető létszámhatárok:
Átlaglétsz Maximális
ám
létszám

+ 10 %

+20 %

Iskola
1-4. évfolyamon
5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10.
évfolyamán
9-13. évfolyamon
Szakközépiskolai és szakiskolai elméleti
képzés szakképző évfolyamon
Szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati
képzés
Művészeti szakiskolában és
szakközépiskolában szakmai elméleti és
szakmai gyakorlati képzés

21

26

29

31

23

30

33

36

28

35

39

42

28

35

39

42

8

12

13

14

10

15

17

18

A Közoktatási Törvény 3. sz. melléklet 7. és 8. pontja szerint:
„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év
indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott
évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul;
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továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év,
tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában
meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az
oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék,
kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzat egyetért.”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 1. pontjában
foglaltaknak megfelelően „az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat oly módon kell
megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba felvett gyerekek száma ne lépje
túl – kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket – a maximális létszámot.” Ez a
rendelkezés hivatott védeni a gyermekek megfelelő színvonalon való oktatásához,
neveléséhez való jogát, és biztosítani a pedagógusok többletterhektől való megkímélését is.
A kérelmekben szereplő osztályok és csoportok létszáma a maximális létszámot 10%-kal
illetve 20%-kal lépik túl, mivel azonban a tanév már elkezdődött, a fenntartó engedélye
szükséges. Az engedélyezés a fenntartó számára többlet anyagi terhekkel nem jár.
A maximális létszám túllépésének engedélyezéséhez a törvényben előírt egyetértő
vélemények (szülői közösség, diákönkormányzat) bekérésre kerültek és jóváhagyásra
javasolják a túllépést (2. számú melléklet).
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium kérelmét elfogadja és a 2011/12. tanévben engedélyezi a maximális
osztálylétszám túllépését az alábbiak szerint:

9. B osztály: 36 fő

9. C osztály: 33 fő

1/11/C osztály: 36 fő

2/12/E osztály: 37 fő
Határidő: azonnal
Felelős : Bedics Sándor igazgató
Szentgotthárd, 2011. szeptember 16.
Gábor László
irodavezető
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

Szentgotthárd Város
Képviselő-testülete
Széll Kálmán tér 11.
9970.

Tárgy: Kérelem osztálylétszám
túllépéséhez
Ikt.sz.: 327/2011.
Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozva a KT. 3. sz. mell. II. 7-8. pontjában meghatározottakat figyelembe
véve, kérem, hogy iskolánk alábbi osztályainál engedélyezni szíveskedjenek
20%-os létszámtúllépést:
Szakiskolai tagozat:
 9. B osztály 36 fő
 9. C osztály 33 fő
 1/11/C osztály 36 fő
 2/12/E osztály 37 fő
Indoklás:
Nevezett osztálylétszámok az augusztus végi javítóvizsgákat követően
emelkedtek meg, valamint a nyár folyamán más iskolából átiratkozó tanulók
által.
Szentgotthárd, 2011-09-16
Köszönettel:
Bedics Sándor
igazgató
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2.sz. Melléklet
III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium Diákönkormányzata

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

Ikt.sz.: 2-327/2011.

Nyilatkozat
Az iskola diákönkormányzata megtárgyalta az alább felsorolt osztályok esetében
a 20 %-os létszámtúllépés indokait, s a létszámtúllépéssel egyetért.
Az osztályok:
Szakiskolai tagozat:
 9. B osztály 36 fő
 9. C osztály 33 fő
 1/11/C osztály 36 fő
 2/12/E osztály 37 fő
Szentgotthárd, 2011-09-15

……………………………….
Gáspár Bálint
diákönkormányzat elnöke h.
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III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium Szülői Munkaközössége

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.
Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218
ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

Ikt.sz.: 1-327/2011.
Nyilatkozat
Az iskola szülői munkaközössége megtárgyalta az alább felsorolt osztályok
esetében a 20 %-os létszámtúllépés indokait, s a létszámtúllépéssel egyetért.
Az osztályok:
Szakiskolai tagozat:
 9. B osztály 36 fő
 9. C osztály 33 fő
 1/11/C osztály 36 fő
 2/12/E osztály 37 fő
Szentgotthárd, 2011-09-15

……………………………….
Trajbár Marianna
SZM elnöke
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Városi Ifjúsági cselekvési terve

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata a 128/2011. (06.01.) számú Képviselő-testületi
határozatával fogadta el a „Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepciója 2011-2015.”
elnevezésű dokumentumot azzal, hogy a koncepcióhoz kapcsolódó „Ifjúsági Cselekvési Terv
2011-2015.” elkészítéséről az elfogadott koncepció alapján, annak figyelembevételével 2011.
szeptember 30. időpontig szükséges gondoskodni.
Szentgotthárd Város Önkormányzata évek óta rendelkezik Ifjúsági Cselekvési Tervvel, ám
ennek érvényessége lejárt. A Cselekvési Terv alapja mindig az Ifjúsági Koncepció, melyet
nemrég fogadtunk el. Az új Ifjúsági Cselekvési Tervnek is ehhez a koncepcióhoz kell
igazodnia. Az eddigi Ifjúsági Cselekvési Terv nagyon sok olyan elemet tartalmaz, melyek
változatlanul továbbra is érvényesek és megvalósítandók vagy azért, mert még nem sikerült
megvalósítani őket, vagy, mert megvalósításuk folyamatosan történhet csak. Ezért azt a
megoldást követtük, hogy alapul vettük a jelenlegi Tervet, és annak szövegében jelöltük a
változásokat.
Fentiekre tekintettel a Cselekvési Terv előkészítése érdekében 2011. július 20-án e-mailben
azzal kerestük meg a város valamennyi önkormányzati képviselőjét és külsős bizottsági
tagját, hogy az ifjúsági cselekvési terv előkészítését javaslatainak / ötleteinek megküldésével
segítse – Dancsecsné Kovács Andrea, a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja jutatott vissza
gondolatokat az anyaggal kapcsolatban. Az érintett közoktatási és közművelődési
intézményeink vezetői is megkerestük ezzel kapcsolatban, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat részéről kaptunk vissza használható elképzeléseket a cselekvési tervre
vonatkozóan.
A koncepció és a cselekvési terv a 14-29 éves korosztályra vonatkozó elképzeléseket
fogalmazza meg, azaz érinti az általános iskola legfelső éveseitől kezdve a
középiskolásokat, a felsőoktatásban tanulókat, és azokat is, akik már az iskolapadokból
kikerült fiatal felnőttek, akik már munkába is álltak, családot is alapítottak. Tavasszal, a
koncepció előkészítése során széles körben folytattunk egyeztetéseket, bevonva nemcsak
az intézmények, de az ifjúság képviselőit. Szélesebb körű közvélemény kutatást is
végeztünk arról, hogy a fontosabb kérdésekben mit hogyan látnak a helyi fiatalok,
összességében azonban véve konkrét irányvonalakat, elképzeléseket nem sikerült
kihámozni a válaszokból. A koncepció elfogadása kapcsán arra a következtetésre jutottunk,
hogy ez a szerteágazó feladatrendszer megvalósítása, ami részben önkormányzati, ezen
belül is intézményi illetve polgármesteri hivatali, részben civil, részben szülői, részben állami,
részben egyházi, részben állampolgári, stb. feladatot takar, akkor lenne igazán hatékony, ha
egy ifjúsági referenst vagy szószólót lehetne alkalmazni, aki koordinálás szintjén minden
területtel foglalkozni tudna – ezzel a Képviselő-testület is egyetértett. Felmerülhet, hogy
mindezen feladatokat az időközben aktuálissá vált, nagyléptékű városi sportfejlesztéssel
össze lehet-e majd kapcsolni.
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Megoldandó feladatként merül fel a közösségi tér biztosítása az ifjúság számára: egyrészről
az Ifjúsági Park sorsa, illetve a FIKUSZ helyett más közösségi tér kijelölése, berendezése /
felújítása / fenntartása. Szerencsés lenne, ha a sporttelepen épülő multifunkciós
sportlétesítmény - legalább részben - kiváltaná ezen önkormányzati feladatokat.
A cselekvési terv tervezete az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi: pirosan áthúzva
benne a törlendő, kék színnel pedig az új elemek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város Ifjúsági
Cselekvési Terv 2011-2015.” elnevezésű dokumentumot az előterjesztés 1. számú
melléklete
szerint
/
az
alábbi
kiegészítésekkel
fogadja
el:
……………………………………………………………….
Határidő: elfogadásra: azonnal, a megvalósításra: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
a tervben meghatározott felelősök
Szentgotthárd, 2011. szeptember 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV
Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához
2011 – 2015.

1. Oktatás, képzés, nevelés:
1.1.) A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú
oktatás és képzés biztosítása (mind az iskolákban, mind az iskolarendszeren kívüli képzésekben,
tanfolyamokon, klubokban).
-

Támogatni kell azon programok, oktatási stratégiák és módszerek elterjedését, amelyek
az információk sok szempontú értelmezését, a tudás sokféle helyzetben,
kooperációban történő felhasználását, a személyes érdekeltség és érintettség, a
produktív tanulás lehetőségét szorgalmazzák. További, iskolarendszeren belüli és kívüli
képzések bevezetését és fenntartását kell szorgalmazni, olyanokét, amelyek a későbbi
tanulmányok folytatását és/vagy az elhelyezkedést segítik, amelyek elősegíthetik a
fiatalok helyben tartását. Erősíteni kell az iskola és más képzési formák nevelő erejét is:
önismereti képzések, személyiségfejlesztés, életvezetési képzések, tanfolyamok,
vizuális nevelés, médiaismeret, tánc- és drámapedagógia stb. A művészeti képzésben
résztvevőknek megjelenés, fellépés biztosítása.
Határidő: folyamatos
Felelősök: oktatási intézmények (kiemelten III: Béla Szakképző iskola felnőttoktatása),
Pannon Kapu Kulturális Egyesület (fellépés lehetőségének biztosítása), Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ,

-

A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt területek az
idegen nyelvi és számítástechnikai ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell
oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket is.
Határidő: folyamatos
Felelősök: oktatási intézmények, Munkaügyi Kirendeltség, civil szervezetek

1.2.) A fiatalok migrációjának csökkentése érdekében az érdekelt intézményekkel, szervezetekkel
együttműködve helyben megtartó programok kidolgozásának elősegítése ösztöndíjak alapításával, a
helyi, kistérségi igények felmérésével.
-

Pannon Kapu Kulturális Egyesület által tanfolyamok indítása a fiatalok részére őket
érintő témákban, megfelelő előadó felkérésével. A III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium felnőttoktatása keretében tanfolyamok és képzések szervezése. A
szakképzőben indítandó nappali képzések szervezése során fontos a TISZK-en
keresztül kapott információ, amelynek ismeretében szervezi meg az iskola a képzést –
lehetővé téve, hogy a megszerzett képesítéssel a fiatalok majd el tudjanak helyezkedni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium,
Önkormányzat

1.3.) Ahhoz, hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy a fiatalok
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képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, tisztában legyenek a piac
elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési területet. A hatékonyabb képzés érdekében
segíteni kell a pályaorientációt, és szakemberek bevonásával lehetőséget kell teremteni a fiatalok
számára a minél szélesebb körű tájékozódáshoz tanácsadások segítségével.
-

Az általános iskola végzősei részére az utolsó tanévben évről évre rendszeresen
visszatérően olyan rendezvények megszervezése, ahol pontos képet kaphatnak a
szentgotthárdi középfokú oktatási intézményekben folyó képzésekről, az ottani
lehetőségekről. Intézménylátogatások keretében biztosítani kell, hogy minél több
szakmával megismerkedhessenek a gyermekek. A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat közreműködésével / bevonásával pályaorientációs segítségnyújtás / nyílt
napok biztosítása a városban lévő intézmények, cégek együttműködésével. A
szakképző iskola végzősei részére évről évre visszatérően olyan fórum szervezése,
ahol a munkaerőpiaci lehetőségekről tájékozódhatnak az érintettek. Ebben a munkában
fontos szerepet kap a Munkaügyi kirendeltség, az Önkormányzat, a legnagyobb
munkáltatók. A Munkaügyi Egyeztető Fórum is ennek egyik lehetséges színtere lehet.
Határidő: folyamatos
Felelősök: oktatási intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Munkaügyi
Kirendeltség, gazdasági társaságok

-

Az Ipari Park fejlesztése kapcsán folyamatos együttműködés elsősorban az OPEL és a
III. Béla Szakképző iskola és Kollégium valamint a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium
intézménye között a fejlesztés kapcsán felmerült munkaerőigény és a képzések
összhangját illetően. Az együttműködésről félévenként beszámolnak az érintett oktatási
intézmények.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények vezetői

1.4.) Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet a képzésből a munka világába. Törekedni kell az
oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére.
-

A versenyképesség növelése céljából a szakmai gyakorlat szerzése is elengedhetetlen
a képzési idő alatt. A már jól működő gyakorlatszerzési lehetőségeken felül bővíteni
kell a gyakornoki rendszert, akár információs háló kiépítésével.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Oktatási intézmények
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamra
Gazdasági társaságok

1.5.) A Szentgotthárdról a középiskola elvégzése után tanulási céllal eltávozókkal tartson kapcsolatot
a középiskola.
-

Program kidolgozása arra vonatkozólag, hogy az szentgotthárdi középiskolák hogyan
tudják a kapcsolatot tartani a továbbtanult / végzett diákjaikkal. A program célkitűzése
legyen a folyamatos nyomon követés valamint a szentgotthárdi információk
továbbítása a végzett diákok felé.
Ennek keretében az oktatási intézményből kilépő középiskolásokról egy önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló adatbázis elkészítése és működtetése javasolt: a
Gimnáziumban végzettek esetében egy olyan adatbázist kell kialakítani, mely
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tartalmazza a továbbtanuló volt diákok legfontosabb adatait: elérhetőségét és azt a
szakot, melyen továbbtanul. Lehetőség szerint évente frissíteni kell az adatbázist –
informálódni kell a volt diák pillanatnyi elképzeléseiről - mindaddig, amíg a
tanulmányait befejezi. Az évenkénti frissítések során informálni lehet a volt diákot a
szentgotthárdi elhelyezkedési lehetőségekről is. A felsőfokú oktatásban végző, az
adatbázisban szereplő együttműködőket minden esetben tájékoztatni kell a
szentgotthárdi elhelyezkedési lehetőségekről. Erre vonatkozó információkat évente a
munkaügyi kirendeltségtől és a Munkaügyi Egyeztető Fórum tagjaitól lehet bekérni és
továbbítani. A Szakképző esetében a gimnáziumnál írottakon túl jó lenne arról is
néhány éven át informálódni, hogy a szakmát szerzett tanulók mennyire és milyen
hosszú időre tudtak elhelyezkedi a szakmájukban.
A kidolgozandó program keretében a felsőfokú oktatásban részt vevő (nem csak
szentgotthárdiak) diákok számára legalább városi szinten össze kell állítani, hogy
Szentgotthárd milyen szakdolgozati témaköröket és azokhoz külső konzulenseket kínál
számukra, ezzel is elősegítve a szakemberek „visszaszerzését”. Ebbe lehetőség szerint
be kell vonni a nagyobb helyi vállalkozásokat is (pl: OPEL).
Határidő: a program kidolgozására: 2011. január 31., a program keretében az adatbázis /
szakdolgozati témakörök és külső konzulensek frissítésére: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények, Munkaügyi Kirendeltség, Polgármesteri Hivatal
1.6.) Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, akár értelmi, testi vagy területi alapú az
egyenlőtlenség. A hátrányos helyzet, oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási,
művelődési, szórakozási lehetőségeinek növelése speciális programokkal.
-

Az Önkormányzat esélyegyenlőségi koncepciójának folyamatos aktualizálása,
végrehajtásáról beszámolás.
Határidő: folyamatos, a végrehajtásról legalább kétévente be kell számolni
Felelős: Polgármesteri Hivatal

-

Az önkormányzati intézmények akadálymentesítésének továbbvitele.
Határidő: folyamatos
Felelős: Műszaki Iroda vezetője, Kistérségi Iroda

-

Rászoruló tanulók számára kedvezményes étkeztetés és tankönyvhöz jutás biztosítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője, oktatási intézmények vezetői

-

Szentgotthárd Város Önkormányzata a jövőben is csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kistérségi Iroda

-

Az iskolák fokozott figyelmet fordítsanak a jövőben is a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált képzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények vezetői

-

Sikerélményt kell adni a hátrányos helyzetű fiataloknak, tehát olyan foglalkozásokra,
játékokra, versenyekre (tanulmányi, sport, művészeti) van szükség, ahol megvan
mindenkinek a lehetősége eredmények felmutatására, tehetséges oldalának
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bemutatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények vezetői, Pannon Kapu Kulturális Egyesület
-

A halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő, az
oktatási rendszert elhagyó fiatalok esélyegyenlőtlenségének csökkentése érdekében ki
kell dolgozni egy prevenciós, fejlesztés alapú programot. A prevenció területén
kiemelten fontos a jelzőrendszer működtetése, amelynek tagjait a gyermekvédelem
területéről a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az iskolák és az adott területen
működő civil szervezetek alkotják.
Határidő: folyamatos
Felelősök: oktatási intézmények vezetői, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság, civil szervezetek

2. Munkavállalás, pályakezdés
2.1.) A munkába állás és az otthonteremtés, családalapítás összefügg. Az önkormányzatnak
támogatnia kell minden lehetséges eszközzel ezek segítését.
-

A Munkaügyi Egyeztető Fórum működtetése, melynek munkája során az ifjúság
igényeinek illetve munka világában való megjelenésének elősegítésére is hangsúlyt kell
fektetni. Meg kell vizsgálni az ifjúság képviselőinek a bevonását is a Fórumba.
Határidő: folyamatos, a Munkaügyi Egyeztető Fórum összehívása legalább félévente
Felelősök: Szentgotthárd Polgármestere, a Polgármesteri Hivatal, a Munkaügyi
Kirendeltsége

-

Naprakész, gyors információáramlás szükséges a különböző intézmények között, ebből
kifolyólag az érintett szervezetek között – a kommunikáció fejlesztésével –
hatékonyabbá kell tenni az együttműködést.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Munkaügyi Kirendeltség, oktatási intézmények, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, vállalkozások

-

Kerüljön kidolgozásra egy komplex, valamint egyénre szabott, munkavállalást elősegítő
program a fiatalok, különösen a pályakezdő fiatalokra
Határidő: folyamatos
Felelősök: Munkaügyi Kirendeltség

2.2.) Kistérségi koordinációban évente megrendezésre kerül tájékoztatási lehetőségek kialakítása,
állásbörzék, képzési vásárok szervezése a fiatalok részére, amelyek a munkáltatók mozgósításával a
munkaerő igények feltárását is gyorsítják, a pályakezdők munkahelyhez jutását igyekeznek
elősegíteni /+ hiányszakmákra való felhívás/
-

Munkaügyi Kirendeltség koordinálásában összefogva az SZOI igazgatójával,
tagintézmények vezetőivel, osztályfőnökökkel, III. Béla Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatójával. Teljes körű tájékoztatást kell megvalósítani, hogy a
fiatalok pályaválasztási, pályakezdési, elhelyezkedési nehézségeit minimalizálni, a
döntéseiket ez által ne befolyásolni, hanem segíteni tudjuk - pályaválasztási döntés
megalapozottsága érdekében. A Munkaügyi Egyeztető Fórum tagjaival évente
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tájékoztatók tartása – ezek előkészületeiről illetve végrehajtásáról az Önkormányzat
tájékoztatása.
Határidő: a rendezvény szervezésére minden év november 30., illetve a
beszámolásra január 20.
Felelős: Munkaügyi Egyeztető Fórum, Munkaügyi Központ Szentgotthárdi
Kirendeltsége, Oktatási intézmények vezetői
-

Elhelyezkedést segítő csoportos foglalkozás a tapasztalatlan leendő munkavállalók
részére álláskeresési stratégiák kialakítása céljából a végzős osztályokban,
osztályfőnöki órán.
Határidő: folyamatos
Felelős: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményegység vezetője
NYDRMK Szentgotthárdi Kirendeltségének vezetője

-

A diákmunkát biztosító munkahelyek folyamatos összegyűjtése, a diákok számára a
munkavégzés lehetővé tétele hozzájárul a jobb közérzet kialakításában.
Határidő: folyamatos
Felelős: a Munkaügyi Kirendeltség vezetője a lehetőségek begyűjtéséért és a Kistérségi
Irodának továbbításért, az önkormányzati intézmények vezetői az intézményi
lehetőségek összegyűjtéséért és a Kistérségi Irodának való továbbításért, a Kistérségi
Iroda a hivatali honlapon történő meghirdetésért, iskoláknak továbbításért.

3. Egészség és sport
3.1.) A testi, szellemi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell a tudatosabb megjelenítését,
amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni és széles körben alkalmazni.
Tudatosítani kell a fiatalokban az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés
fontosságát.
-

Iskolai, iskolák közötti, kistérségi szintéren is sportversenyek, bajnokságok kiírása és
levezénylése a DSE vezetésével. Ennek érdekében évente terv elkészítése és
benyújtása az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat részéről a DSE támogatásának
egyik előfeltétele az éves terv leadása és az előző évi terv teljesítéséről való
beszámolás. Ezek rendben léte esetén az Önkormányzat a DSE részére támogatást
biztosít. A támogatás mértéke a versenyek megszervezésére illetve a beszámoló
jóváhagyásra. A Sportbarátok Egyesülete éves szabadidős sportprogramot készít. A
végrehajtása érdekében az oktatási intézmények testnevelői támogatást adnak.
Határidő: évente március 31. Ugyanezen időpontig beszámoló az előző évi
szervezésről. Az egyesület éves támogatásának előfeltétele a tervezet bemutatása és a
beszámoló elfogadása az önkormányzat által.
Felelős: DSE, Sportbarátok Egyesülete

-

Azok a csoportok, akik 2/3-a (igazoltan) 30 év alatti, kedvezményes bérleti díjat
fizethetnek az iskolai tornatermek után.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények vezetői

-

A gimnázium és a szakképző iskola tornacsarnokának egészségtelen, balesetveszélyes
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padlójának kicserélése – ehhez elsősorban pályázati lehetőségek felkutatása.
Határidő: 2009. augusztus 31. folyamatos
Felelős: SZOI VMG intézményegység vezetője, III. Béla Szakképző Iskola igazgatója,
Műszaki Iroda vezetője, Pénzügyi Iroda vezetője
-

Javaslat az oktatási intézmények felé, hogy (a testnevelésen kívüli) tanóráikon
iktassanak az óra menetébe legalább 2 perc frissítő mozgást, mely játékosságával és
frissítő hatásával felélénkíti a vérkeringést és az elmét, segíti a figyelem fenntartását és
az információk további jobb befogadását. A törvényi előírásoknak megfelelően a
mindennapos testnevelés lehetőségét biztosítani kell az oktatási intézményekben.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények vezetői

3.2.) Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus
kialakítására és a drogok visszautasítására.
-

Továbbra is szükség van a D.A.D.A. programra illetve az ehhez hasonlók folytatására.
Közös ebben a felelőssége az iskoláknak, a Rendőrőrsnek, a Bűnmegelőzési
Bizottságnak, a Családsegítő és Koordinációs Bizottságnak, a civil szférának. Szükség
van olyan városi programokra, melyeken nagy hangsúlyt kap a drogmegelőzés.
Biztosítani kell, hogy a Rendőrőrs képviselői az iskolákban rendszeres ellenőrzést
tarthassanak.
Határidő: folyamatos; évente be kell számolni erről az önkormányzatnak.
Felelős: oktatási intézmények vezetői, Rendőrőrs, Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Bizottság, Családsegítő és Koordinációs Bizottság, Civil szervezetek

-

Szükség van rendezvényekre, filmek vetítésére, amelyek ezzel a problémakörrel
foglalkoznak – ehhez szervezett filmvetítések, vetítéssorozatok is kellenek. Ebben a
mozinak, a FIKUSZ-nak, az iskoláknak és a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek
együtt kell működnie.
Határidő: folyamatos. Minden évben erre vonatkozóan külön tervet kell készíteni és az
évente napirendre tűzött testületi anyaghoz készített beszámoló részét képezi.
Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Kossuth Filmszínház

-

Az Önkormányzat Képviselő–testülete évente foglalkozik a kábítószerhelyzettel. Ennek
során áttekinti a kérdést az Ifjúsági koncepcióban és az ifjúsági Cselekvési Tervben
megfogalmazottak szempontjából is.
Határidő: évente a szeptemberi képviselő–testületi ülés
Felelős: Jogi és Koordinációs Iroda vezetője, oktatási intézmények vezetői,
Rendelőintézet, Pannon Kapu Kulturális Egyesület

-

A civil szervezetek újfajta támogatási rendszerének kidolgozása, melynek egyik fontos
eleme, hogy minél több fiatalt tudjanak felmutatni aktív tagként.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője, Jogi és koordinációs Iroda vezetője

3.3.) Támogatni kell az egészséges életmód szemléletének meghonosítását. Kiemelt figyelmet
érdemel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő csoportok egészségvédelme.
-

A fiatal korosztály testi, lelki egészségének a védelmében fejleszteni kell a
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kommunikációt az oktatási intézmények, valamint az egészségügyi és szociális
szervezetek között. Meg kell teremteni a hatékony információáramlás keretét és
fórumait (pl. honlap az intézmények, szervezetek sportprogramjaival). Szorgalmazni kell
a sportdélutánokat, a szabadidő sport lehetőségeinek megteremtését, valamint a közös,
városi szintű (amatőr) bajnokságok megvalósulását. Az egészségfejlesztésben élen
járó intézmények, civil szervezetek érdemeinek elismerése és tapasztalatainak
publikálása konferencia keretében, vagy írásos anyagok közreadásával. A média
megnyerése az egészséget támogató alternatívák elterjesztésére.
Határidő: folyamatos
Felelősök: oktatási intézmények, szociális és egészségügyi intézmények, DSE,
Sportbarátok Egyesülete, VSE
-

Az Önkormányzat Képviselő–testülete évente napirendre tűzi a tanulóifjúság egészségi
helyzete című anyagot. A témát lehetőség szerint ki kell terjeszteni a tanulóifjúságon
kívül eső 15-29 évesekre is. A 18 év alattiak körében az egészségi helyzetet a Védőnői
Szolgálat évente felméri. A felmérés eredményeit elemzi és az Önkormányzat számára
intézkedési javaslattal együtt eljuttatja. A Civil Fórum, a Vöröskereszt folyamatosan
programokat dolgoz ki e kérdés rendezése érdekében. Ezek a szakmai programok az
egészséges életmód érdekében indított városi versenyek, családi pontgyűjtő
versenyek, előadássorozatok, melyekhez elsősorban pályázatokon indulással pénzügyi
fedezetet is teremteni kell. Városi Önkormányzati Programok indítása az egészségügyi
intézmények bevonásával, a civil szervezetek segítségével közösen. Ehhez esetlegesen
önkormányzati források biztosítása.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Jogi és Koordinációs Kistérségi Iroda, Védőnői Szolgálat, Magyar
Vöröskereszt Területi Szervezete, Civil Fórum

-

Az egészséges életmódra való nevelésben a védőnőknek kiemelt szerepük van. A
védőnők és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mind hatékonyabb
együttműködése szükséges a tényleges prevenció megvalósulásához. Az
együttműködés keretében csoportfoglalkozások, különböző tematikájú klubok és
előadások szervezése javasolt. Évenkénti írásos beszámoló az együttműködésről a
Polgármesteri Hivatal felé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, védőnők

3.4.) Az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a környezetvédelemi
problémák iránti fogékonyság, a környezeti nevelés széleskörű elterjedése, valamint a tiszta és ezáltal
vonzó településkép megteremtése. A felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi
gondolkodásának, szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése.
-

Évente akciók indítása az Ifjúsági Fórum, a diákönkormányzatok szervezésében a
környezet tisztítása, tisztán tartása érdekében. Ehhez az Önkormányzat biztosít
segítséget (pl. szemétgyűjtő akciók esetén zsákok biztosításával, szemét
elszállításának megszervezésével, stb.) Ezen akcióknak intézményesülnie kell, vagyis
minden évben legalább kétszer a környezetvédelmi akciót meg kell szervezni, az
ifjúságot erre mozgósítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági Fórum, Diákönkormányzatok, Műszaki Iroda
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-

Minden iskola szervezzen évente 1 tisztasági akciót - más-más időpontban (esetleg úgy,
hogy 2-2 iskola összefog). Ehhez a szemeteszsákokat, a kesztyűt és az összegyűjtött
hulladék elszállítását az Önkormányzat biztosítja. Osztályfőnöki órán egy civil szervezet
szakértője tartson előadást a környezetvédelem és a természetvédelem fontosságáról.
Határidő: folyamatos, (ősszel a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, tavasszal a
SZOI)
Felelős: oktatási intézmények vezetői, Műszaki Iroda vezetője zsákok és kesztyűk
biztosításáért, hulladék elszállíttatásáért, Pénzügyi Iroda vezetője a költségek
tervezéséért, Civil Fórum elnöke az előadás megtartásáért

-

Felső tagozatos osztályok, gimnáziumi és szakképző iskolai osztályok a város
meghatározott frekventált közterületeinek tisztántartását felvállalják – önkéntes
munkaként. anyagi ellenszolgáltatásért, osztálypénz szerzése, osztálykirándulások
támogatása
ellenében.
Ennek
ellentételezése
az
önkormányzati
éves
közterületfenntartási keretekből biztosítható. Szervezője az Ifjúsági Fórum, az iskolák
igazgatói és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája.
Határidő: minden év május 15. a munkák megszervezésére osztályközösségek heti
beosztásával; folyamatos munkavégzés
Felelős: oktatási intézmények vezetői, Ifjúsági Fórum, Műszaki Iroda

-

A városszépítő programok támogatása, az itt élők jobb közérzetét biztosítani
szándékozó kezdeményezéseket (pl. virágosítás, fásítás, környezetvédelem,
környezettisztítás).
Határidő: folyamatos
Felelősök: Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum, Diákönkormányzatok, Civil Fórum

3.5.) Életmódtábor szervezése a nyári hónapokban, célja kettős lehet: egyrészt már a kisiskolás korú
gyermekeknél elkezdeni az egészséges életmódra nevelést, másrészt a nyári szabadidő hasznos
eltöltése.
-

A nyári táborok folyamatosan egész nyáron szerveződjenek, a civil szervezetek,
egyházak, intézmények szervezésében. Ennek anyagi ellentételezését elsősorban
pályázatokból, támogatásokból és a nyári táborok önkormányzati támogatásából kell
fedezni, amennyiben a táborok időben folyamatosan követik egymást és az ifjúság
széles körét célozzák meg. A különböző szervezetek / intézmények által szervezett
nyári táborok összehangolása, koordinálása fontos feladat. Diákok nyári
táboroztatásának önkormányzati támogatására olyan rendszer kidolgozása, mely
szerint a jelentkező civil szervezetnek akkora önkormányzati támogatást adni,
amekkora összeget erre a célra a szervezet is felmutat.
Határidő: a megszervezésre minden év április 15., május 15.
Felelősök: Civil Fórum, oktatási intézmények, Móra Ferenc Városi Könyvtár,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, egyházi
szervezetek

3.6.) A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és az egészségmegőrzés
szempontjából is kiemelten fontos, ezért a fiatalok igényeinek megfelelően kell fejleszteni a
sportolásra, illetve a szabadidő aktív eltöltésére alkalmas területeket. A fiatal korosztály egészséges
életmódjának kialakítása, egészséges életmódra nevelése érdekében a tömegsport népszerűsítése, a
szabadidősport szervezésének támogatása.
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-

A fiatalok sportolás és sporteszköz (pl. az ifjúsági parkban) iránti igényeinek felmérése.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Sportbarátok Egyesülete, mint a város szabadidősportjának szervezője

-

Kiemelt feladat a sport (tömegsport) népszerűsítése, a sportolásra nevelés, amelyet az
iskolák és a sportegyesületek és a civil szervezetek szorosabb együttműködésével
kívánunk elérni. Ennek érdekében a város oktatási intézményeivel együttműködve
biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy az intézmények sportterületei a diákok
számára továbbra is nyitottak legyenek a tanítási időn kívül is.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények, sportegyesületek

3.7.) A Sporttelep folyamatos fejlesztése (műfüves labdarúgópálya, teniszpálya, rekortán borítású
futópálya, multifunkciós sportcentrum kialakítása). A Sporttelep - az azon található Ifjúsági Parkkal
együtt – a szentgotthárdi fiatalok számára is elérhető kell, hogy legyen. A sporttelep üzemeltetése
során az ifjúság érdekeit is szem előtt kell tartani a megállapodások megkötésekor.
-

Szentgotthárdon fizikalag is egymás mellett szinte egy tömbben található meg a fürdő,
a hozzá közeli sporttelep az annak területén elhelyezkedő Ifjúsági Park, másik irányban
a sportcsarnok és a Rába-folyó, a rajta kialakított csónakkikötővel és az erre ráépült
evezős bázissal. Ezekből a szentgotthárdi fiatalok számára is vonzó együttes alakítható
ki, ennek keretében fejleszteni elsősorban a sporttelepet lehet műfüves pálya
építésével, mellé teniszpályák létrehozásával, a sportpálya köré rekortán borítású
futópálya kialakításával, az Ifjúsági Park játszóelemeinek további feljavításával, a
tekepálya legalább szinten tartásával, multifunkcionális sportcentrum kialakításával.
Ezekben a létesítményekben a szentgotthárdi fiatalok is megtalálják a teljes
kikapcsolódás, a zavartalan sportolás feltételeit. E fejlesztések elsősorban az
önkormányzat feladatát képezik, aminek érdekében pályázaton már részt is vesz (OLLÉ
program) illetve további fejlesztésekben is pályázaton való indulással tud részt venni;
továbbá ezek finanszírozása külső tőke bevonásával képzelhető el amelyek
megvalósítására elsősorban pályázati támogatásokat illetve külső tőke bevonását kell
igénybe venni. A létesítményekben a fiatalok számára rendezett versenyek,
bajnokságok jelentenek jó lehetőséget (Alpokalja Kupa, illetve ennek nyári változata; a
Sportbarátok Egyesületének évente rendezett tömegsportrendezvényeinek újbóli életre
keltése; a Csatafutás).
Határidő: folyamatos, a felvázolt program több évre szól
Felelős: Műszaki Iroda EU-integrációs és pályázatíró csoport, Sportbarátok Egyesülete,
VSE

3.8.) A diákok számára úszásoktatás időtartamának meghosszabbítása az élményfürdőben. A diákok
számára úszásoktatás időtartamának meghosszabbítása és kibővítése lehetőség szerint minden
évfolyam számára az élményfürdőben.
-

Javasolt időintervallum: 9-12 óráig 7-10 óráig. Lehetőség szerint a SZOI-ban minden második,
ötödik és kilencedik évfolyamos tanuló vegyen részt az úszásoktatásban.
A Fürdőnek köszönhetően minden szentgotthárdi fiatal megtanul úszni illetve
úszástudását folyamatosan, testnevelési óra keretében tökéletesíti. Erre a lehetőségek
függvényében persze, de a vendégek által kevéssé látogatott délelőtti órákban is
lehetővé kell tenni. Ez a fürdő kihasználtságának folyamatos figyelése után, több
hónapon elteltével szervezhető meg – figyelemmel mindkét fél: a tanuló fiatalság és a
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fürdőt üzemeltető kft. érdekeire.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gotthárd-Therm Kft., oktatási intézmények vezetői
-

A szentgotthárdi lakosok, így a diákok is lakcímkártya felmutatásával kedvezményesen
vehetik igénybe a termálfürdő szolgáltatásait.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetője

4. Közművelődés, szabadidő eltöltése
(Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra
Ferenc Városi Könyvtár, Kossuth Filmszínház, FIKUSZ)
4.1.) Az egészséges testi-lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak lehetőséget kell
teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
-

-

Szükséges a különböző intézmények és szervezetek programjainak egyeztetése, közös
éves programterv és rendezvénynaptár elkészítése, ingyenes terjesztése.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Kistérségi Iroda, Civil Fórum
Önkormányzati intézmények
A rendszeres ifjúsági programok támogatása a rendelkezésre álló intézményi, és
infrastrukturális háttér által. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét Lehetőség szerint
biztosítani kell, hogy a helyi fiatalok kedvezményesen vagy ingyenesen látogathassák a
különböző kultúraközvetítő intézményeket. Kedvezményes, fiataloknak szóló
tanfolyamok, nyári táborok szervezése. Ingyenes, illetve elérhető áron rendezvények,
koncertek és egyéb kulturális programok szervezése a város több pontján. A nyári
ifjúsági programlehetőségek bővítése, a meglévő programokhoz csatlakozása,
folyamatos fejlesztése (pl. nyári táborok, nemzetközi programok, versenyek, kupák).
Támogatni kell a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló ifjúsági közösségi
programokat. (előadó- és képzőművészet, sport, környezetvédelem stb.)
Határidő: folyamatos
Felelősök: Pannon Kapu Kulturális Egyesület - FIKUSZ, Móra Ferenc Városi Könyvtár,
oktatási intézmények, Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum, Civil szervezetek

4.2.) A fiatalok igényeihez, szükségleteihez, érdeklődéséhez alkalmazkodó, az önszerveződést,
önkéntes részvételt, kezdeményezést elősegítő rendezvények, kulturális, ifjúsági, közösségi
programok, koncertek, ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése, támogatása.
-

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Móra Ferenc Városi Könyvtár feladata és
profilja a fiatalok számára kisebb–nagyobb szabadidős, kulturális, művészeti
közösségek létrehozása (színjátszók, irodalombarátok, táncosok, festők, zenészek). Ez
a tevékenység különösen fontos az iskolába már nem járó fiatalok számára is. E
csoportoknak folyamatosan megjelenési lehetőséget kell biztosítani. A csoportok
megszervezésén, létrehozásán túl a megfelelő, hozzáértő szakembereknek is
folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. Ez anyagi erőforrásokat is igényel.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra Ferenc Városi Könyvtár, civil
szervezetek
-

A fiatalok mind aktívabb bevonása a helytörténeti folyamatokba, azon belül is a város
építészeti, művészeti, természeti múltjának, emlékeinek kutatásába és feldolgozásába,
illetve a helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok ápolásába.
Határidő: folyamatos
Felelős: Helytörténeti Klub / Egyesület, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, oktatási intézmények

-

Az „önkéntesség” elvének és gyakorlatának meghonosítása a fiatalok körében. A
társadalmi tevékenység, az érdekképviselet területét tekintve kiemelt szerepe van a
fiatalok önkéntes munkájának, mivel ezáltal önmaguk fejlesztése is megvalósul.
Felelősségvállalásuk fejlődik, céljuk, sikerélményük van egy-egy tevékenység
elérésében, ami a későbbi életszakaszukban is megjelenik. Javasolt az önkéntes
diákszervezetekkel, a fogadóképes helyi intézményekkel / civil szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel, illetve az önkéntesség összefogása / koordinálása városi szinten.
Határidő: folyamatos
Felelős: oktatási intézmények, civil szervezetek

4.3.) Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezéseket. A
szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális rendezvények nem csupán a szellem és a test táplálékaként
foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem kívánt időtöltési formákkal szemben.
Preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó programokat.
-

Középiskolás diákok (15-19 éves korosztály) részére az egyéni könyvtárhasználat
kölcsönzés, tájékoztatás, információkeresés lehetőségének továbbvitele Csoportos
könyvtárhasználat: könyvtárhasználati ismeretek oktatása (csoportosan) könyvtári
foglalkozások szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Móra Ferenc Városi Könyvtár, oktatási intézmények vezetői

-

Testvérvárosi ifjúsági kapcsolatok kiépítése, szélesebb körű kapcsolatrendszer
kidolgozása, rendszeres cseretalálkozók szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Szentgotthárd Város Polgármestere, illetékes állandó bizottság elnöke, Jogi
és Koordinációs Iroda, oktatási - nevelési intézmények, Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum,
Civil szervezetek

4.4.)
-

A főiskolai, egyetemi hallgatók (18-23 éves korosztály) számára információkeresés
(nyomtatott és elektronikus forrásokból, önállóan és könyvtáros segítségével),
irodalomkutatás, referensz feladatok biztosítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Móra Ferenc Városi Könyvtár

4.5.)
-

A mozi további támogatása, megtartása. A diákok vizuális kultúrájának segítése,
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tananyagba való beépítése. A Kossuth Filmszínház által vetített művészfilmek (Art
filmek) erőteljesebb propagálása, a diákok körében a vizuális kultúra, a filmkultúra
terjesztése - tananyagba való építése.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Kossuth Filmszínház, oktatási - nevelési intézmények, Pannon Kapu
Kulturális Egyesület, Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum
4.6.)
-

A szabadidő hasznos, káros szenvedélyekől mentes eltöltésére irányuló programok
(irodalmi
délutánok,
beszélgetések,
vetélkedők,
prevenciós
programok,
ismeretterjesztő előadások, szexuális felvilágosító előadások, természetvédelmi
előadások, könny zenei estek, képzések) közösségi alkalmak szervezése a FIKUSZban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ifjúsági Fórum, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra Ferenc Városi
Könyvtár, Civil Fórum

5. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet
5.1.) A Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum újraindítása, a meglévő kereteken belül tartalommal való
megtöltése, azok támogatása.
-

Az Ifjúsági Fórum egyrészről egy olyan szerveződés, mely a szentgotthárdi fiatalok
életének szervezője, a fiatalok számára programokat szervez, programokat
kezdeményez a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, más szentgotthárdi
szervezetekkel. Másrészről javaslattevő, kezdeményező szerveződés, ami évente az
Ifjúsági Koncepcióból és az Ifjúsági Cselekvési Tervből kiindulva meghatározza
kérését/kezdeményezését az Önkormányzat felé a fiatalok életét érintő konkrétan
megvalósítandó feladatokról.
Az önkormányzat illetékes szerve a Fórum által
megfogalmazott éves feladatok végrehajtására törekszik, a végrehajtásáról pedig
évente számot ad az Ifjúsági Fórumnak. Az Önkormányzat a Fórum tevékenységét
segíti. Meg kell vizsgálni az Ifjúsági Fórumhoz tartozók bázisa kiszélesítésének
lehetőségét, hogy minél többen kerülhessenek be a szervezetbe és minél több emberre
lehessen számítani a munkában. Az ifjúsággal foglalkozó intézmények vezetői ehhez
legyenek partnerei a Fórumnak. (Ha a fiatalok felnövekedésük során újra és újra
részesei participációs folyamatoknak, akkor tapasztalataikból kialakulhat egy un.
társadalmi spirál. Így megvan az esély arra, hogy politikai szocializációjuk teljes
folyamatát meghatározza a részvétel és felelősségvállalás gondolata.)
Határidő: az Ifjúsági fórum újraindításának 2008. április 30. 2012. február 01., az
Önkormányzat felé való éves javaslatok megtétele minden évben azonos időpontig,
célszerűen január végéig.
Felelős: Szentgotthárd Város Polgármestere, Jogi és Koordinációs Iroda, Pannon Kapu
Kulturális Egyesület

5.2.) Fontos, hogy a fiatalok sajátítsák el a város ügyeivel való foglalkozást, tanulják meg a közös,
csoportos érdekérvényesítés megfelel formáit és sikeres eljárásmódjait, fejlesszék állampolgári
képességeiket.
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-

Itt két fontos problémát kell rendezni: 1./ A fiatalok közügyek iránt kevéssé
érzékenyeknek tűnek – abból kiindulva, hogy úgysem hallgatják meg a véleményüket
illetve úgysem tudnak igazán kitalálni semmi érdekeset. Ezt a problémát egyedül csak
maguk a fiatalok tudják megoldani azzal, hogy megfogalmazzák a véleményüket és
álláspontjukat, és eljuttatják azt a megfelelő szervekhez. 2./ A másik nagy probléma, ha
nincsen meg az a személy, nincsen meg az az illetékes, aki ebben segítené őket:
kapocs lenne a fiatalok szervezetei és a hivatalos városi szervek között. Ez lehetne
külön ifjúsági referens vagy ifjúsági szószóló is, de ezt a feladatot elláthatja a Pannon
Kapu Kulturális Egyesület munkaszervezete is – ebben az esetben az önkormányzattal
fennálló szerződését ezzel ki kell egészíteni. Ennek hosszabb távon anyagi vetülete is
lehet, a feladat ellátása érdekében pályázatokon való sikeres elindulással lehetséges
erre pénzt szerezni.
Határidő: ennek megvizsgálására 2008. április 30. folyamatos
Felelős: Polgármester

-

Javasolható egy, a fiataloknak szóló, állampolgári jogokkal kapcsolatos, önismereti
képzés kidolgozása, illetve a képzés megvalósításának vizsgálata. Támogatni kell a
diákönkormányzatok vezetőinek helyi szintű képzését (önkormányzat, vagy más,
képzéssel foglalkozó civil szervezetek közreműködésével), valamint egyéb, országos,
nemzetközi képzéseken való részvételüket.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum, a Diák
önkormányzatok, az oktatási - nevelési intézmények bevonásával.

5.3.) Szintén fontos a fiatalok közötti esélyegyenlőség megvalósulása. Ha a fiatalok felnövekedésük
során újra és újra részesei participációs folyamatoknak, akkor tapasztalataikból kialakulhat egy un.
társadalmi spirál. Így megvan az esély arra, hogy politikai szocializációjuk teljes folyamatát
meghatározza a részvétel és felelősségvállalás gondolata.
- Az esélyegyenlőség helyzetének vizsgálatával az Önkormányzatnak foglalkoznia kell. El
is kell fogadni az esélyegyenlőség ma még hiányzó programjait, melyekben külön is
kell foglalkozni az ifjúság esélyegyenlőségével. Ezek elfogadása előtt is, a végrehajtás
folyamán is figyelembe kell venni az ifjúsági szervezetek véleményét.
Határidő: az esélyegyenlőségi tervek ifjúságot érintő részeinek elkészítésére: 2008.
december 31.
Felelős: Polgármesteri Hivatal

6. Közösségi Tér FIKUSZ, Ifjúsági Park
6.1.) Közösségi tér biztosítása.
-

A „közterületi” közösségi tereket (pl. játszóterek, parkok) az Önkormányzat
karbantartja, biztosítja a fiataloknak ezek használatát, lehetősége szerint fejleszti
ezeket. A közösségi terek kialakításánál támogatni kell az ifjúsági és lakossági
önkéntes munka meghonosítását.
Határidő: Folyamatos
Felelősök: Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sportbizottság,
Önkormányzati
Erőforrások
és
Külkapcsolatok
Bizottsága,
Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat
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-

-

Kezdeményezni és támogatni
kell
a közterületi ifjúsági
szolgáltatások,
közösségfejlesztő tevékenységek beindítását, működtetését.
Határidő: folyamatos
Felelősök: Polgármesteri Hivatal, Szentgotthárdi Ifjúsági Fórum, Oktatási, Kulturális,
Idegenforgalmi és Sportbizottság Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok
Bizottsága, civil szervezetek
Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tér kialakítása és biztosítása a
városban – hosszútávon egy olyan, kompex közösségi tér biztosítása a helyi fiatalok
számára, amelyben minél több, az ifjúságot érintő (kulturális, sport, művészeti,
szabadidős) szolgáltatás megtalálható.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága
Pannon Kapu Kulturális Egyesület

- FIKUSZ felújítása, kapuinak megnyitása.
Cél az információs pont adatbázisának kiépítése. Ezek a következőkből állnának:
a.) Országos, regionális, megyei, helyi ifjúsági szervezetek, illetve az érdekükben cselekvő
szervezetek, ifjúságsegítő intézmények címlistája
b.) Online tanácsadások, segítségkérés /internet, email/ egy létrehozandó email postafiókon keresztül,
melyre kérdéseket, észrevételeket, ötleteteket írhatnak a fiatalok, az ide érkező leveleket az
információs pont önkéntes munkatársa, kortárssegítője olvassa és a feltett kérdésekre válaszol, ha
kell szakemberek tanácsát is igénybe véve
c.) Városi-megyei diákönkormányzati, illetve diákjogi info-line (diákönkormányzat elnöke,
diákönkormányzatot segítő tanár, szabadidőszervező, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős)
Kortárssegítők listája: a megyében kiképzett kortársoktatók adatait tartalmazza ( név, cím,
elérhetőség, életkor, milyen témában képzett, - csak az információs pont munkatársai által elérhetők )
d.) Pályázati információk, forrásteremtési lehetőségek – nem külön adatbázison, igény esetén Internet
illetve papír alapú felhívások alapján történő segítségnyújtás
Az európai integrációval összefüggő alapinformációk, határokon átívelő csereprogramok, képzések,
tanulási, önkéntes szolgálat, munkalehetőség, táborok, és más egyéb nemzetközi információ – nem
külön adatbázison, igény esetén Internet on-line illetve papír alapú felhívások alapján történő
segítségnyújtás
--- Határidő: folyamatos
Felelősök: Polgármesteri Hivatal, Pannon Kapu kulturális Egyesület, Szentgotthárdi
Ifjúsági Fórum

- A klub (FIKUSZ) eszköztárának fejlesztése,- csocsó beszerzése, mely a szabadidő hasznos
eltöltésének egyik alternatívája, egy újabb tényező, újabb „program”, amely által több fiatal fog betérni
a klubba és reményeink szerint így még többen fogják igénybe venni a FIKUSZ egyéb szolgáltatásait.
Olyan közösségformáló/közösségfejlesztő eszköz, mely szórakozással tölti el a fiatalokat.
-- versenyek, bajnokságok szervezése – pingpong – és csocsó bajnokság szervezése, Darts
beszerzésével szintén alternatívát nyújtása a fiatalok számára olyan szórakozáshoz, amelyet
pillanatnyilag gyakran kocsmákban vesznek igénybe. Ezt dohányfüst és alkohol nélkül is lehet
biztosítani számukra.
---Határidő: folyamatos
Felelős: Pannon Kapu Kult. Egyesület, Ifjúsági Fórum
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-

-

Egy olyan önkéntes vagy egyéb pl. 4 órás kapcsolt munkakörben foglalkoztatott
munkaerő alkalmazásának megteremtése, aki a város ifjúsági /és sport/ referenseként
koordinálná a helyi ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és városi teendőket, felelős
az ifjúsági és egyéb ifjúságot érintő önkormányzati koncepcióban foglaltak illetve a
koncepció mindenkori cselekvési tervében foglaltak megvalósulásának elősegítéséért,
megvalósulásáért, azokról rendszeresen beszámol. Az Ifjúsági Parkban időközönként
programokat is szervez – pl. városi megmérettetést, bajnokságot az egyes
sportágakban, stb.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Filmklub, filmdélutánok elindításával lehetővé tehető a fiatalok számára, hogy mindenki
hozza el otthonról kedvenc filmjét és mutassa be, mondja el, hogy miért az a kedvenc
filmje, mi az, ami miatt az értékessé vált a számára, másrészt mi magunk is a fiatalok elé
tárunk olyan filmalkotásokat, amelyek mindenképpen a filmkultúra alapjait szolgálják.
Ezzel kielégítjük mindazon fiatal filmbarátok igényeit, akik szívesen megnézik a
hagyományos hollywoodi sémáktól eltérő igényes, mondanivalóban gazdag, kortárs
hazai és külföldi rendezők alkotásait. A szokásoktól eltérő módon közelítünk az embert
körülvevő eseményekhez, mindez a filmkultúra megismerését szolgálja, valamint
szélesíti a fiatalok látókörét. Azokat a filmeket, amelyeket mi vetítünk le (tehát nem a
fiatalok kedvenc, otthonról hozott filmjei), tematikus formában tárjuk az érdeklődők elé.
Adott nemzetek kiemelkedő rendezőinek filmalkotásait mutatjuk be, mellyel nem titkolt
szándékunk egymás kultúrájának jobb megismerése, valamint a toleranciára való
nevelés is. A filmklubbal prevenciós cél is megfogalmazódik, hisz mindenképpen
érintünk filmeken keresztül olyan témákat is (pl. Transpotting, Félelem és reszketés Las
Vegasban, Candy), melyeken keresztül bemutatjuk azt, hogy mi történik velük akkor, ha
tiltott szerekhez nyúlnak. Ezáltal is felhívjuk a figyelmüket a káros szenvedélyektől
mentes életmódra.
Határidő: 2008. december 31. folyamatos
Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága,
Polgármesteri Hivatal az eszközök beszerzéséért; Önkormányzati Erőforrások és
Külkapcsolatok Bizottsága, a versenyek és filmvetítések szervezéséért Szentgotthárdi
Ifjúsági Fórum, Pannon Kapu Kulturális Egyesület.

6.2.) Legyen az Ifjúsági Parknak gazdája, aki ott a rendért felel és időközönként oda programokat is
szervez – pl. városi megmérettetést, bajnokságot ezekben a sportágakban.
-

-

A fentebb hivatkozott önkéntes vagy külön foglalkoztatott munkaerő alkalmazásának
megteremtése, aki nem csak a város ifjúsági, de sportreferenseként is koordinálná a
helyi ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és városi teendőket. Az Ifjúsági Parkban
programokat szervez, koordinálja azokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága
Az Ifjúsági Parkban elhelyezett játékelemek többnyire népszerűek a korosztály egyes
tagjai között. Feladat: további népszerű elemek beszerzése – olyanoké, melyeken
azután akár versenyek is rendezhetők –, mindenek előtt tehát új kihívásokat jelentenek
a fiatalok körében.
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Határidő: folyamatos
Felelősök: Önkormányzati közszolgáltató Vállalat a Park rendben tartásáért, Közterület
– felügyelet, Polgárőrség, Rendőrőrs a járőrözés során a rend fenntartásáért;
Polgármesteri Hivatal, Képviselő – testület pályázatok esetén azon való indulásért, civil
szervezetek, DSE az Ifjúsági Parkban versenyek szervezéséért.

7. Kommunikáció és média
7.1.) Az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és hiteles kommunikációnak,
ezért biztosítani kell a megfelel információáramlást a korosztály és más társadalmi csoportok között.
Napjainkban a média hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, viselkedését, ezért
fontos, hogy biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív értékek közvetítést.
-

A helyben működő sajtónak, a Gotthárd TV-nek és az önkormányzati honlapnak van
ebben szerepe. Az írott sajtó készítőinek, így az Önkormányzat által kiadott újság
szerkesztőinek is a figyelmét az ifjúság információkkal való ellátására rá kell irányítani.
A Gotthárd TV készítsen tervet az ifjúság problémáival foglalkozó esetleges
műsorlehetőségekről. A városi honlapon vagy a Polgármesteri hivatal oldalán
készüljön egy külön rovat az Önkormányzat és az Ifjúság címmel, ahová fel kell kerülni
folyamatosan valamennyi, az ifjúságot érintő önkormányzati döntésnek, anyagnak.
Határidő: a megkeresésre azonnal, a Gotthárd TV-től a tervezetek bekérésére 2008.
március 15., a honlapon az ifjúsággal foglalkozó külön rovat elkészítésére: 2008. január
31., 2012. október 31.
Felelős: Jogi és Koordinációs Iroda, Kistérségi Iroda

.

8. Ifjúságvédelem
8.1.) A családok segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez.
-

Folyamatos kapcsolattartás az iskolai védőnők és a védőnői szolgálat, az iskolai
ifjúságvédelmi felelősök és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
között. Kortárs segítők képzése, aktivizálása. Minden iskola képeztessen ki
kortárssegítőt, akinek a helyi iskolai rendszerből való kikerülését követően a pótlásáról
is gondoskodni kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: védőnői szolgálat, oktatási intézmények vezetői, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

8.2.) A prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek fejlesztése és a helyi szükségletekhez
igazodó prevenciós programok szervezése. Minél korábbi életkortól a szenvedélybetegségek
megelőzésére irányuló preventív programok megvalósulása, ennek tárgyi és személyi feltételeinek
biztosítása. A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása. A helyi médiumok által a pozitív minták,
értékek, ismeretek közvetítése, alternatív lehetőségek felkínálása, melyet a szabadidős színterek
biztosával is lehetővé kell tenni. Nagy jelentőségű, hogy a közvélemény minél több ismerettel
rendelkezzen a szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hogy saját szokásai, feszültség levezetési
módjai, kialakult szenvedélyeit hogyan ismerheti fel és küzdheti le, és hogyan segíthet ebben
másoknak. Fontos a kommunikáció fejlesztése az ifjúsággal, gyermekekkel kapcsolatba kerül, és az
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életükben felelősséggel résztvevő intézmények között, valamint segíteni kell az idősebb és a fiatalabb
korosztály közötti elfogadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől mentes kommunikáció megvalósulását.
-

Ugyanezen problémákra választ adnak a fent az Egészség és sport című fejezetben írott
cselekvési tervpontok.

8.4.) Drogstratégia végiggondolása a városban az intézmények összefogásával, tevékenységek
összehangolása. Szórakozóhelyek biztonságosabbá tétele a városban. Szakemberek által tartott
egészségvédelmi, egészségnevelési el adásokkal a fiatalok figyelmének felhívása az egészséges
életmódra. Drog ellenes programsorozat, drogmegelőző akciók szervezése, indítása.
-

Megfontolandó a későbbiek során egy ún. drogstratégia elkészítése. A dorgkérdést az
Önkormányzat képviselő – testülete évente napirendjére tűzi, ennek előkészítésében a
Polgármesteri hivatal éppen úgy, mint az érintet intézmények és szakemberek részt
vesznek, így a probléma szem előtt van. Ha a helyzet romlik, akkor egy drogprevenciós
stratégia megfogalmazása segíthet. Ugyanakkor a biztonságos szórakozóhelyek
kérdése felveti az Önkormányzat, a rendőrség és a többi ellenőrzésre illetékes hatóság
folyamatos közös fellépésének szükségességét éppen úgy, mint az Ifjúságvédelmi
Őrjárat valamilyen új formában való megszervezését.
Határidő: a szervezésre folyamatos, az Ifjúsági Őrjárat megszervezésére: 2011.
december 31.
Felelősök: eljáró szervek: Polgármesteri Hivatal, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, iskolai ifjúságvédelmi felelősök, külön felkérés alapján a Városi Rendőrőrs,
Polgárőrség, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

9. Lakáshoz jutás
A 15-29 éves korosztály olyannyira heterogén, hogy miközben egyes csoportjai még a középiskola
padjaiban ülnek és a tanulásra koncentrálnak, addig más csoportok számára már a legfontosabb
kérdés a lakáshoz jutás.
9.1.) Szociális bérlakáshoz való jutás elősegítése.
-

E területen csak akkor lehet előrelépés, ha sikerül önkormányzati bérlakásokat építeni.
Ebben az esetben lehet kidolgozni azt a rendszert, melyben a fiatal korosztály lakáshoz
jutását a szociálisan rászorult, saját lakáshoz jutni nem képes fiatalok számára
egyszerűbb és gyorsabb lesz a szociális lakáshoz jutás. A szociális lakások
felépítéséhez az Önkormányzat megfelelő tervekkel rendelkezik, a megfelelő
konstrukciót kell megtalálni a beruházás elindításához
Határidő: 2008. december 31. folyamatos folyamatos
Felelős: Polgármester, Pénzügyi és Városfejlesztési Jogi Bizottság, Polgármesteri
Hivatal

-

Fiatal Házasok Otthonának kialakításával olyan rendszer létrehozása, melyben a
rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy
vállalják: az előtakarékoskodást igazoltan elkezdik és meghatározott időn belül saját
lakást vásárolnak vagy építenek és a lakásból kiköltöznek. Amennyiben erre a
kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér a piaci lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen
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rendszer bevezetése elvileg működtethető a meglévő önkormányzati bérlakások egy
részének felhasználásával, de lehetséges új bérlakások építésével is.
Önkormányzati bérleményekből befolyó összeg visszaforgatása.
Az első lakáshoz jutók támogatásának biztosítása - szigorúan csak a rászorultság
alapján. A jelenlegi rendszert tovább kell fejleszteni, a forrásokat pedig magasabb
összegben lenne célszer biztosítani. Ellentételezésképpen a támogatott fiatalok az
ingatlant hosszabb ideig ne értékesíthessék és legyenek kötelesek a támogatással
megszerzett ingatlanban lakni, ott állandó lakcímet fenntartani.
A legjobb szociális bérlakásokat lehetne első körben bevonni az ifjú házasok otthona
programba. Ezzel egyidejűleg a farkasfai iskolánál kialakítható lenne néhány szociális
bérlakás, hogy nagyjából megmaradjon azok száma is.
Határidő: az FHO-ba bevonható lakások kijelölésére illetve kialakítására: 2008.
szeptember 30. , folyamatos
Felelős: Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság, Műszaki Iroda, Hatósági és
Okmányiroda
-

Egy olyan egymásra épülő, egymást kiegészítő rendszert kell létrehozni, amiben
szerepe van a fiatal házasok otthonának (FHO), és az előtakarékoskodó fiataloknak
valamint a lakást szerző, de lakáshitellel rendelkező első lakáshoz jutóknak.
1./ Az első csoport. A szociális rászorultságtól függetlenül kerülnek a FHO-ba a fiatal
párok és fizetnek a piaci lakbér töredékrészének megfelelő bérleti díjat maximum öt
évig – mely időszakban kötelezően és ellenőrizetten lakás előtakarékosságba kezdenek.
Az így összetakarékoskodott pénzt az ötödik év végére saját lakás vásárlásához vagy
építéséhez kell felhasználniuk.
2./ A második csoport: Az FHO-lakásokból befolyó öt évi teljes bérleti díjjal az
önkormányzat további, a lakásra előtakarékoskodó fiatalok első lakáshoz jutását
támogatja.
3./ A harmadik csoport: Az első lakáshoz jutók támogatását át kell alakítani olyan
módon, hogy a támogatást nem előre, a vételkor vagy az építkezéskor adja az
önkormányzat – pl. 300 ezer Ft-ot egy összegben, hanem az első lakásszerzés miatt
hitelt felvettek hiteltörlesztésébe „száll be” – pl. három éven keresztül évente 100 – 100
– 100 ezer forinttal akkor, ha az első lakáshoz jutó az év során rendben fizette a
hiteltörlesztését.
Határidő: az új rendszer polgármesteri hivatali kidolgozására 2008. március végéig.
Felelős: kidolgozásért Polgármesteri Hivatal, Szociális. Egészségügyi és Jogi Bizottság

9.2.) Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támogatási forma akkor, ha az önkormányzat a
saját tulajdonát képező telket a piaci árnál alacsonyabban értékesíti kizárólag a rászorultság elve
alapján olyanoknak, akik vállalják, hogy ennek ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat
meghatározott ideig nem értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek.
Az önkormányzat tulajdonát képező építési telkek kialakítására alkalmas területet kell
keresni és a terület beépítését lehetővé kell tenni. Ezzel egyidejűleg fel kell mérni a
fiatalok igényeit. (Sajnos a tömbszerű beépítésre tervezett nem önkormányzati
tulajdonú területeken – pl. Rábakethely és Máriaújfalu között - önkormányzati tulajdont
szerezni csak piaci áron van lehetőség, ehhez önkormányzati forrás nem áll
rendelkezésre.)
Határidő: A kedvezményes áron fiatalok számára értékesíthető önkormányzati építési
telkek polgármesteri hivatal általi felkutatására 2008. március 31. folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal
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9.3.) A fiatalok tájékoztatása, információkkal való ellátása a lakáshoz jutási lehetőségekről (Pl.
kölcsönök, jelzálog információs beszélgetés).
- Önkormányzat és lakáshitelezéssel foglalkozó bankok közötti összefogást kell
kialakítani és ebből egy olyan akár a hivatali honlapon, akár szórólapokon elérhető,
állandóan frissülő információs rendszert kell létrehozni, melyből a lakáshoz jutás jogi,
pénzügyi, helyi lehetőségei egyaránt kiolvashatók
Határidő: az információs rendszer létrehozási lehetőségeinek felkutatása 2008. március
31. folyamatos
Felelős: Polgármesteri Hivatal

Jelen cselekvési tervet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2011. sz.
Képviselő-testületi határozatával fogadta el 2011. szeptember 28. napján.
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére.

Tárgy: Országos Szlovén Önkormányzat kérelme

Tisztelt Képviselő-testület !
Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban: ÖSZO) az előterjesztés 1. számú
mellékletéhez csatolt kérelmet juttatta el az önkormányzathoz. A kérelem alapján az OSZÖ
emléktáblákat kíván állíttatni a szlovének lakta Rábavidéki települések temetőiben, azzal a céllal,
hogy ezekről a településekről elszármazott és máshol eltemetett elhunytakra a helyi
hozzátartozók közvetlenebb módon emlékezhessenek. Szentgotthárd esetében a kérelemben
érintett temető a rábatótfalui városrész temetője.
A kérelem alapján először az emléktáblák felállításával kapcsolatos igények felmérésére kerül sor
és amennyiben ez az igényfelmérés pozitív lesz, akkor kerül sor a kivitelezés feltételeinek
biztosítására (engedélyek, hozzájárulások stb.) és a források felkutatására.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az emléktábla állításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a SzentgotthárdRábatótfalui temetőben az Országos Szlovén Önkormányzat által kezdeményezett,
elszármazott és máshol eltemetett elhunytakra emlékező emléktábla felállításával.
Határidő: azonnal.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2011. szeptember 19.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. szeptember 28.-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város Önkormányzata által önként vállalt és ellátott feladatok belső ellenőri
vizsgálata megtörtént. Az önként vállalt feladatok száma meglehetősen nagy, ellátásuk
erőforrásokat köt le. Ugyanakkor „felhagyni” bármelyikkel is nagyon nehéz, hiszen bizonyos,
hogy érdekeltek vagyunk azok végzésében: ezt kívánja a lakosság érdeke, az önkormányzat
presztízse, vagy éppen a város mindenképpen elérni kívánt céljai. Tapasztalat, hogy könnyen
döntünk egy – egy ilyen feladat felvállalásáról (ráadásul nem egy ilyen feladat ellátásáról
évekkel, évtizedekkel ezelőtt született meg a döntés) és feladni azokat – visszalépésnek tűnik
sokak szemében.
Ugyanakkor folyamatosan azzal küzdünk, hogy a város működését nem tudjuk finanszírozni,
működési hiteleket kell felvennünk.
Azzal is tisztában vagyunk sok esetben, hogy ha lemondunk bizonyos feladat ellátásól, azt
vagy nem látja el senki, vagy aki átveszi (megye, állam, stb.) az nagy valószínűséggel
finanszírozási gondjai esetén itt kezdi a leépítést vagy abban az esetben nem építi le, ha a
hiányzó finanszírozást az önkormányzat hozzáteszi a feladat ellátáshoz.
Ebben az „erőtérben” kell a működésünket szervezni. A küszöbön álló közoktatási és
közigazgatási átszervezések jelentősen átrajzolhatják majd a mai képet, a helyzet áttekintésére
majd ezt követően kellene visszatérni. A Jelentésben foglaltak megfelelő képet rajzolnak a
mostani helyzetről.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Szentgotthárd Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
tárgyú belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő:

a közlésre azonnal,

Felelős:

a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd 2011. szeptember 15.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

Szentgotthárd Város Önkormányzata
által ellátott önként vállalt feladatok

2011. szeptember

Készítette: Doncsecz Gábor Belső ellenőr

Az önkormányzati feladatok csoportosításának alapját jelenti a kötelezően és önként vállalt
feladatok közé történő besorolás.
A törvény a helyi önkormányzatoknak kötelező feladatokat határozhat meg. A meghatározott
feladatokhoz a törvény szerint az Országgyűlés biztosítja az ellátáshoz szükséges anyagi
fedezetet, valamint dönt a hozzájárulás mértékéről és módjáról. Nem csak az Ötv. állapíthat
meg kötelező feladatot, hanem bármely más törvény is..
Az önként vállalt feladatok az önkormányzatiság önállóságának egyik lényegi eleme, a
fakultatív feladatvállalás lehetőségét jelentik. Önkéntes feladatvállalásra a képviselő-testület,
vagy helyi népszavazás jogosult.
Szentgotthárd Város Önkormányzata eleget tesz azon kötelezettségeinek, hogy ellátja a
kötelezően és az önként vállalt feladatokat.
Ezen feladatok a Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatában, valamint
az alapító okiratban vannak felsorolva. Az előbb említett dokumentumokat ellenőrzés céljából
megkaptam.
Szentgotthárd Város önkormányzatának önként vállalt feladat- és hatáskörei:
Bölcsőde fenntartása:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. nyarán döntött úgy, hogy a bölcsődei nevelést
ismét átveszi az addigi Közalapítványtól. Erről a 42/2010 (II.24.) sz. Képviselő – Testületi
határozatában döntött, és 2010. július 1.-én létrehozta a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde (SZKEOB) intézményt. A korábban az általa létrehozott bölcsődét
működtető alapítványt (Tótágas Közalapítvány) ezzel egyidőben megszüntette. A bölcsőde
jelenleg a SZKEOB részekénta Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartása alatt működik.
A bölcsődére fordított kiadások a 2010. évben, és a tervezet 2011. évi:
2010 tényleges

2011. tervezett
20.761.000 Ft (normatíva)

Bölcsőde fenntartása

20.015.000 Ft

+
8.424.000 Ft (Önkormányzati
támogatás

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása:
A város a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium mint intézmény fenntartásával a következő
feladatokat látja el:
Az iskola főbb feladatai:
 szakközépiskolai képzés /nappali tagozat/: érettségi- és szakmai vizsgára való felkészítés;
 szakiskolai képzés /nappali tagozat /: szakmai vizsgáztatás;
 kollégiumi ellátás
 felnőttképzés /tanfolyami szervezésben ill. felnőttképzési projekt keretében/:
továbbképzés, átképzés, szakmai vizsgáztatás;
 az oktatás tárgyi feltételrendszerének biztosítása;
 nemzetközi kapcsolatok ápolása;
 részvétel a város kulturális életében
Az iskola kiadásai az elmúlt években:

III. Béla Szakképző Iskola
és Kollégium

2010 tényleges

2011. tervezett

52.000.000 Ft
(Önkormányzati támogatás)

59.040.000 Ft
(Önkormányzati támogatás

+

+

Normatív állami hozzájárulás Normatív állami hozzájárulás

Gimnázium fenntartása:
A Gimnázium működtetése sem tartozik a kötelezően vállalt önkormányzati feladatok körébe.
A Gimnázium jelenleg az átszervezéseknek köszönhetően a SZOI (Szentgotthárd és Kistérség
Oktatási Intézmény) keretein belül működik.
Zeneiskola:
A város vállalta a zeneiskola működtetését, amelyet a SZOI intézményegységeként kistérségi
fenntartás alatt működtetd.
Az iskola időközben nem csak zeneművészeti ággal bír, hanem képzőművészeti oktatást is
végeznek. Ennek népszerűsége növekszik folyamatosan.
A gimnáziumra, valamint a zeneiskolára fordított összeget nem lehet külön – külön kimutatni,
mivel az önkormányzat a támogatást egy összegben a SZOI számára utalja át, amelyben több
intézmény is helyet kap (általános iskolák, zene iskola, gimnázium)

Szakrendelő (csak a szakrendelések):
A szakrendelés nem kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat a szakrendelés
keretében több orvost foglalkoztat vállalkozási szerződéssel. A szakorvosok heti egy , két
alkalommal tartanak rendelési időt. A szakrendelő finanszírozása a többi önkormányzati
intézményhez képest teljesen eltérő. A szakrendelő számára a legfőbb bevételforrások:
-

Saját bevétel

-

Önkormányzati támogatás

-

OEP (Országos Egészség Pénztár) finanszírozás

-

Állami támogatások

A Szakrendelőre fordított önkormányzati támogatások:
2010 tényleges

2011. tervezett

26.637.000 Ft
(Önkormányzati támogatás)

30.000.000 Ft
(Önkormányzati támogatás

+

+

OEP finanszírozás + Állami
támogatások

OEP finanszírozás + Állami
támogatások

Szakrendelés

Civil szervezetek:
Szentgotthárd Város Önkormányzata elkötelezett a civil egyesületekkel való
együttműködésben.
Több önkormányzati feladatot is civil szervezetek látnak el
Szentgotthárdon.
Fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi Képviselő – Testület több tagja is felajánlotta a tisztelet
díját egy közös alapba (Civil Alap), amelyre szentgotthárdi egyesületek, szervezetek, klubok
pályázhattak. Ez a kezdeményezés több pénzt hagyott a szentgotthárdi egyesületeknél.
Továbbá az egyesületek nagy része a városrészeken elvégzett kaszálásért is kapott támogatást.
A civil szervezetek számára nyújtott támogatások nagysága:
2010

2011

-

Pannon Kapu Kulturális Egyesület:

41.840.771 Ft

19.568.583 Ft

-

Horgász egyesület:

1.300.269 Ft

593.680 Ft

-

Farkasfáért Egyesület:

175.545 Ft

310.770 Ft

-

Rábafüzesért Egyesület:

81.660 Ft

157.910 Ft

-

Jakabháza faluszépítő Egyesület:

75.660 Ft

95.660 Ft

-

Civil fórum:

1.353.187 Ft

162.250 Ft

-

Polgárőr Egyesület:

30.000 Ft

30.000 Ft

-

Zsida Egyesület:

225.600 Ft

-

Rábatótfalu:

18.500 Ft

-

Máriaújfalu:

215.600 Ft

-

Nyugdíjas Klub:

140.000 Ft

-

Szlovén Szövetség:

100.000 Ft

-

Őrségi vándor Tábor:

100.000 Ft

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A hozzájárulásra jogosult a 10.000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat,
amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet. Az intézmény működési
engedélye végleges. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2006. május 30.-tól működik az
intézményben.

Jelzőrendszeres
támogatószolgálat

2010 tényleges

2011. tervezett

2.856.000 Ft
(Önkormányzati támogatás)

2.913.000 Ft
(Önkormányzati támogatás

+

+

2.600.000 Ft pályázati
támogatás

2.600.000 Ft pályázati
támogatás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves költségvetése (2010: 8.405.000 Ft, 2011 tervezett:
8.352.000 Ft) amely a táblázatban említett költségek mellett a Kistérségi támogatás, valamint
a saját bevételekkel egészülnek ki.

Támogató szolgálat:

Az intézmény működési engedéllyel, szakmai programmal, 3 évre szóló pénzügyigazdálkodási tervel rendelkezik. A támogató szolgálatot a Szociális és Munkaügyi Miniszter a
Támogató Szolgáltatás és a Közösségi Ellátások Finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII.30.) Korm. rendelet alapján kihirdetett pályázaton nyerte el az Önkormányzat.
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.
A támogató szolgálat 2007. április 1-én indult.

Támogató szolgálat

2010 tényleges

2011. tervezett

1.252.000 Ft
(Önkormányzati támogatás)

1.274.000 Ft
(Önkormányzati támogatás

+

+

7.500.000 Ft pályázati
támogatás

7.860.000 Ft pályázati
támogatás

A támogató szolgálat éves költségvetése (2010: 10.890.000 Ft, 2011 tervezett: 11.089.000 Ft)
amely a táblázatban említett költségek mellett a Kistérségi támogatás, valamint a saját
bevételekkel egészülnek ki.
Közösségi Pszichiátria:
Az intézmény működési engedéllyel, szakmai programmal, 3 évre szóló pénzügyigazdálkodási tervvel rendelkezzen. Fenntartását a Szociális és Munkaügyi Miniszter a
Támogató Szolgáltatás és a Közösségi Ellátások Finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII.30.) Korm. rendelet által kihirdetett pályázaton tudja megoldani.
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.
A közösségi ellátás 2007. november 1-én indult.

Közösségi Pszichiátria

2010 tényleges

2011. tervezett

0 Ft (Önkormányzati
támogatás)

442.000 Ft (Önkormányzati
támogatás

+

+

8.000.000 Ft pályázati
támogatás

8.000.000 Ft pályázati
támogatás

A Közösségi Pszichiátria éves költségvetése (2010: 8.165.000 Ft, 2011 tervezett: 8.746.000
Ft) amely a táblázatban említett költségek mellett a Kistérségi támogatás, valamint a saját
bevételekkel egészülnek ki.
Közterület felügyelet fenntartása:
1983 óta van lehetőség közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) létrehozására.
Jelenleg törvény (1999. évi LXIII. tv. a közterület-felügyeletről) szabályozza a felügyeletek
létrehozását és feladatrendszerét. Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselő-testület,
a megyei jogú városi közgyűlés, a fővárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény
keretei között - a fővárosi kerületi képviselő-testület és a közgyűlés hozhat létre a
polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal belső szervezeti egységeként vagy önálló költségvetési
szervként közterület-felügyelet elnevezéssel. Közterület-felügyeletet több önkormányzat
társulásos formában is működtethet. A közterület-felügyelet feladatait a polgármesteri, a
főpolgármesteri hivatalban alkalmazott egy vagy több közterület-felügyelő is elláthatja.

Közterület felügyelet

2010 tényleges

2011. tervezett

6.424.000 Ft
(Önkormányzati támogatás)

7.221.000 Ft
(Önkormányzati támogatás

Fontos megemlíteni, hogy a közterület felügyelet esetében a munkabéreket, a minimális
ruhadíjat kell érteni. A 2011. évben tervezett emelkedés egy közterület felügyelő nyugdíjba
vonulása miatt van. Emiatt a nyugdíjba vonuló alkalmazott miatti többletköltségek és az
újonnan felvett közterület felügyelő továbbképzése, vizsgadíja és egyenruha - költségei is a
költségvetést terhelik.
Filmszínház üzemeltetése:
2005-ig a Művelődés Háza és Színház feladatai között volt a filmszínház üzemeltetése is és a
kultúrára fordított önkormányzati támogatás részét képezte. 2005-ben az önkormányzat
kulturális feladatainak ellátásában változás következett be, és a filmszínház üzemeltetését
egyéni vállalkozásba adással rendezte a város azzal, hogy a működtetéshez támogatást
biztosít. Ezt a támogatást a korábbi önkormányzati intézményi támogatásból, a támogatásra
szánt összeg egy részének elkülönítésével oldotta meg.
A Filmszínház üzemeltetését helyi vállalkozó végzi. A város támogatásban részesíti a
filmszínházat, évente 850.000 Ft-al, mely havonta egyenlő részekben van kifizetve a
vállalkozónak. (Ezt az összeget a város növelheti a közüzemi díjak drágulása esetén). Ezt az
összeget a város a rezsiköltség egy részének fedezésére biztosítja.
Továbbá a filmszínház tavalyi felújításakor (április-május) egy nagyobb támogatásban
részesítette a Kossuth Filmszínházat (kb. 1.000.000 Ft).
A nyújtott támogatások mértéke:
2010: 850.000 Ft

2011: 1.080.000 Ft (támogatás), továbbá 130.000 Ft-ban átvállalt az önkormányzat a tűz és
munkavédelem költségeit, ami havonta van fizetve). A filmszínház egyszeri támogatást is
kapott az önkormányzati vagyon részét képező vetítőgép izzócseréjére, amelynek összege
365.000 Ft-ot tett ki.
Termálfürdő és élménypark létesítése, fenntartása és működtetése
Szentgotthárd Város „új utakat” keresve az idegenforgalomba vélte megtalálni a város kitörési
pontját. Ennek az „új útnak” az alapja lett a St.Gotthard Spa & Wellnes központ, amire a
későbbiekben az idegenforgalom fel fog épülni Szentgotthárdon.
A fürdő már több éve működik, és a beruházásra felvett kölcsön miatt folyamatosan rá van
szorulva a tulajdonos önkormányzat támogatására.
Az elmúlt két évben az Önkormányzat több millió forintot is adott a Gotthard-Therm Kft.nek, amelyek kölcsönként jelennek meg, és a visszafizetési határidő is feltűnik.
Képviselő-Testület
határozat
Működésre
kölcsön

adott

Összeg

2010.11.30

185/2010
92.061.400 Ft
módosítva: 265/2010

Működésre
kölcsön

Visszafizetési
határidő

módosítva:
2012.01.31.
2011.03.31.

adott
91/2010
31.938.000 Ft

módosítva:

módosítva: 193/2010
2011.11.30.
Kamatfizetés

2011.06.30.
89/2011
22.717.000 Ft

módosítva:

módosítva: 193/2010
2011.11.30.
Működésre
kölcsön

adott

162/2011

16.000.000 Ft

2012.01.31.

Jól látható, hogy a fürdőnek nyújtott kölcsönöket a Kft. nem tudja még jelenleg visszafizetni.
Azonban el kell fogadnia a tulajdonosnak azt, hogy maga a fürdő működése a kölcsönök
nélkül megállna.

Lapkiadás:
2011. évben döntött úgy a képviselő – testület, hogy ismételten egy új önkormányzati lap
kiadással próbálkozik. A lapkiadást a Civil alapból finanszírozták. Az elképzelés szerint a lap
maga az önfenntartás útjában látja a jövőt, amit idővel a reklámbevételek által szeretne elérni.
Sajnos a lapkiadás finanszírozása még nem elemezhető 3 lapszám után.
Versenysport támogatása (egyesület támogatásánál bele lehet venni)
A város minden évben támogatja erejéhez képest a sportot is. Itt megkülönböztet
versenysportot és Diáksportot.
Támogatott sportegyesületek:
2010

2011
118.500 Ft

-

Rábatótfalus SE:

37.000 Ft

-

Kerékpáros Egyesület:

6.900 Ft

-

Diáksport:

500.000 Ft

-

KickBox SE:

20.000 Ft

-

SZVSE Labdarúgás:

850.000 Ft

450.000 Ft

-

SZVSE Teke:

100.000 Ft

100.000 Ft

-

Kézilabda Klub:

976.000 Ft

675.000 Ft

-

Futó szakosztály:

140.000 Ft

180.000 Ft

-

Máriaújfalu SE:

50.000 Ft

-

Koszár Zsolt futó:

80.000 Ft

-

Kölyök FC:

60.000 Ft

500.000 Ft

Összegzés
Összességében megállapítható, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata a gazdasági
nehézségek ellenére is több önként vállalt feladatot is finanszíroz, melyek a város érdekét
szolgálják.
A gimnázium, az alapfokú zeneművészeti iskola vagy a szakközép iskola fenntartása nem
kötelező önkormányzati feladat. Azonban a jövőben a gimnázium, és a szakközép iskola
esetében úgy fognak változni a jogszabályok, hogy azok állami fenntartás alá kerülhetnek.
Ezért a jövőben mindenképpen oda kell figyelnie a testületnek, hogy a Zeneiskola jövőjét
hogyan képzeli el.
Az egyesületek, civil szervezetek finanszírozása is jelentős Szentgotthárdon. Ez annak
köszönhető, hogy 2011. évben a képviselők lemondtak tiszteletdíjukról, és ezen összegekre
lehetett pályázni Szentgotthárdi Egyesületeknek. Ez a kezdeményezés kimondottan jó,
azonban a 2012. évben már nem lesz érvényben ebben a formában.
Összességében az önként vállalt feladatok köre tág, azonban a jövőbeni jogszabályváltozások
a jelenlegi rendszert felülírhatják, így erre az önkormányzatnak fel kell készülnie.

Szentgotthárd 2011. szeptember 12.
Doncsecz Gábor – Belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére.
Tárgy: A Szentgotthárd, hrsz.26. (Polgármesteri Hivatal épülete) tulajdonjoga
átruházásának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 182/2011. sz. határozatával kezdeményezte a
vagyonkezelőnél a Polgármesteri hivatal épületét is tartalmazó ingatlan városunk részére
történő ingyenes tulajdonba adását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt a
vagyonátadási eljárás folytatása feltételeként a 182/2011. sz. határozat kiegészítését
kérik – a határozat tartalmának a Vagyonkezelő által küldött határozatmintának megfelelő
tartalmúnak kell lennie.
A határozatban hivatkozni kell a 254/2007. (X.4) Kormányrendelet és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1). bekezdésére.
Ennek kapcsán külön nevesíteni kell a határozat szövegében a tulajdonba adásra
vonatkozó igényt, a felhasználási cél megjelölését, a segítendő feladat megjelölését,
hivatkozva az 1990. évi LXV. ÖTV 8.§. (1). bekezdésére. Külön nyilatkozatban kérik, hogy
a 254/2007. (X.4) Korm, rend. 50. §. (2). bek. b). pontja szerint Szentgotthárd Város
Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségeit – megtéríti.
Mivel a Szentgotthárd 26.hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján 10/385. tulajdoni hányadban az
Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága is vagyonkezelőként szerepel, ezért a 254/2007. (X.4) Korm, rend. 51. §.
(3). bekezdése alapján tőlük és a felügyeleti szervüktől nyilatkozatot kell kérni, miszerint
a térítésmentes tulajdonba adáshoz hozzájárul, az ellen kifogást nem emel, valamint
hozzájárul a jelenleg érvényben levő vagyonkezelési szerződés módosításához.
Csatoljuk a Vagyonkezelő által megküldött az 1. számú mellékletként szerinti
„Jegyzókönyvi kivonat” megnevezésű dokumentumot – a Magyar Államot képviselő ebben
a formában kéri a határozatunkat. Ennek megfelelően terjesztjük elő a Határozati
javaslatot. Annak egyes pontjai határoznak meg számunkara feladatokat és
kötelezettségeket, de ezek elfogadása nélkül a tulajdonjogot nem fogjuk tudni
megszerezni. Elfogadásával aránytalan többletterhet meglátásunk szerint nem kell
vállalnunk.
.
A tulajdonjog megszerzésének továbbra is egyik legfontosabb indoka, hogy amennyiben a
Polgármesteri hivatal (Városháza) a továbbiakban is a Széll Kálmán tér 11. épületben
kíván működni és önkormányzatunk pályázati forrás bevonásával szeretné korszerűsíteni
városunk kiemelkedő kulturális örökségét megtestesítő épületet, akkor célszerű a
tulajdonjog átruházásának kérelmezése. Ezen túlmenően a kolostorépület Szentgotthárd
egyik jelképe, kulturális örökségének meghatározó eleme, a közigazgatási kontinuitás
megtestesítője (ciszteri rend térségi központja, Tanácsháza, Polgármesteri Hivatal)
mindenképpen igényli az alapos felújítást, amire a jelenlegi tulajdonosának, illetve
vagyonkezelőjének csekély lehetősége van és láthatólag kicsi érdeke fűződik csak hozzá.
Feltételezhetően, a napjainkra meglehetősen leromlott állagú, sürgős felújításra szoruló
(főleg a tetőszerkezet) épület helyzetén sokat segítene, ha a tulajdonjogi problémát
rendezni tudnánk.
A vagyonkezelő által kért hiteles tulajdoni lapot és térképmásolatot a testületi
határozathoz csatoljuk.
Az ingatlan helyszínrajzát a 2. számú, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő levelét a 3.

számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1). Bekezdése, a 2007. évi CVI Törvény 36. §. (2) bek.
c) ponja és a 254/2007. (X.4) Korm, rend. 50. §. (2). bek. a). pontja szerint kéri a
Szentgotthárd hrsz.26. ingatlan Szentgotthárd Város Önkormányzata részére történő
ingyenes tulajdonba adását. Az ingatlant az 1990. évi LXV Tv. 8. §. (1) bekezdése szerinti
önkormányzati kötelező feladatok (épített és természeti környezet védelme, szociális
ellátás, oktatási intézmények működtetése) megvalósításának elősegítése céljából kívánja
működtetni.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
254/2007. (X.4) Korm, rend. 50. §. (2). bek. b). pontja szerint Szentgotthárd Város
Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségeit – megtéríti.
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szentgotthárd város polgármesterét, hogy a 26. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján 10/385.
hányadban vagyonkezelőként szereplő Önkormányzati és Településfejlesztési
Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságától és a felettes szervétől, a
254/2007. (X.4) Korm, rend. 51. §. (3). bekezdése szerint, az ingyenes tulajdonba
adáshoz és a vagyonkezelői szerződés módosításához szükséges hozzájárulási
nyilatkozatot megkérje.
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. Törvény 36 § (2) bekezdésének c, pontja valamint a 254/2007. (X:4.) Korm
rendelet 50 §. (2) bekezdés a, pontja alapján úgy határozott, hogy az alábbi Magyar Állam
tulajdonában 385/385 tulajdoni hányaddal lévő, nagyobb részt a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt (375/385 hányad), kisebb részt a Területfejlesztési Minisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (10/385 hányad) által vagyonkezelt,
szentgotthárdi belterület 26 hrsz-ú 5788 m2 nagyságú, kivett polgármesteri hivatal
megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adási igényét kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, közigazgatási központ közigazgatási feladat
felhasználási céllal.
2../ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan
tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlant az
Önkormányzat a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8§ (1)
bekezdésében meghatározott önkormányzati kötelező feladat ellátása különösen a helyi
közszolgáltatás körében: a településfejlesztés, településrendezés, épített és természeti
környezet védelme, közösségi tér biztosítása; közművelődési tevékenység támogatása,
szociális ellátás biztosítása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének
biztosítása, közigazgatás végzése érdekében közigazgatás szervezése, közigazgatás
ellátása céljára kívánja felhasználni.

4. Szentgotthárd Város Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában
lemond az állammal szemben támasztott bármilyen követeléséről.
5./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
tulajdonába adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségek – ideértve a művelési
ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését, szükség esetén azt a
vagyonkezelő részére megtérít.
Vállalja, hogy tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t az ingatlannak
kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Szentgotthárd Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba
maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet
követő első félévtől kezdődően tájékoztatja a Zrt-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő vállalja, hogy az 1. pontban
feltüntetett ingatlan/ok tulajdonjogát az ingatlan/okra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve
területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb fejlesztési
programjaival.

Határidő : a közlésre azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás műszaki irodavezető
Szentgotthárd, 2011. szeptember 18.
Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem :

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet :

2. számú melléklet :

3. számú melléklet :

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2011. szeptember 28.-i ülésére

Tárgy: 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !
A 2011.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. A 2010.évi CLXIX. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
- Szakközépiskola 11-12-dik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása
III. Béla Szakképző Iskola /dologi.k/
394 e/Ft
- Könyvtári és közműv.érdekeltségnövelő támogatás
Móra F. Városi Könyvtár /dologi k/
830 e/Ft
Fedezetük: Központosított előirányzat
1 224 e/Ft
2. Pótigénylés, lemondás a 2011. évi normatív állami hozzájárulásokról és
támogatásokról előirányzat rendezése.
Normatív hozzájárulások
10 251 e/Ft
Működési célú hitel
- 10 251 e/Ft
3. Képviselő-testületi határozatok
- Kitüntetések
160/2011.sz. határozat „Szentgotthárd Egészségügyi és Szociális Ellátásért Díj”
192/2011.sz. határozat „Szentgotthárd Városért”
Önkorm.igazg.tev.
330 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
260 e/Ft
munkaa.terh.jár.
70 e/Ft
Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
- 330e/Ft
- 162/2011.sz.határozat helyesbítése
Gotthárd-Therm Kft
Működési célú kamatmentes kölcsön
- 15 000 e/Ft
Fedezete: Működési célú hitel
- 10 000 e/Ft
Fejlesztési céltartalék /Szabadtéri strandhoz út ép./
5 000 e/Ft
Működési célú kamatmentes kölcsön
16 000 e/Ft
Fedezete: Működési célú hitel
16 000 e/Ft
- 174/2011. sz. határozat Történelmi Napok 2011 rendezvény támogatása
Közműv.tev. és tám / Pannon K:K:E: /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
1 000 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás
- 1 000 e/Ft
- 96, 176/2011.sz. határozat Civil- és városrész alap kerete terhére átcsoportosítás
Civil alap
1 144 e/Ft
Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 945 e/Ft
Dologi kiadás
199 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/
- 1 144 e/Ft

- 176/2011 sz. határozat Szentgotthárd város Önkormányzatának híreit
tartalmazó lap kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebből: Személyi jutt.
120 e/Ft
Munkaa.terh.jár.
29 e/Ft
Dologi kiadás
51 e/Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/
- 57/2011.sz. határozat „Szentgotthárd-Luzern energiaváros-projekt
Szentgotthárd-Luzern energiaváros-projekt /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap működési/
- 67/2011.sz határozat Civil és egyéb szervezetek által átvállalt feladatok
átcsoportosítása
Városrészi klubok működtetése
Közműv.tev. és tám.
Ebből: Műk.c.p.e.á.államh.kívülre
75 e/Ft
Dologi kiadás
- 75 e/Ft

200 e/Ft

- 200 e/Ft
173 e/Ft
- 173 e/Ft

4. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/
Fedezete: Általános tartalék zárolás

118 e/Ft
- 118 e/Ft

5. Oktatási, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság kerete terhére
előirányzat átcsoportosítás.
Kiadási pótelőirányzat
Versenysport tev. és támogatása / műk.c.p.e.á.államh.kívülre./
Fedezete: Közműv.tev.és támogatás //műk.c.p.e.á.államh.kívülre /

200 e/Ft
- 200 e/Ft

6. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótelőirányzat
- Intézményi karbantartások
Önkormányzati igazg.tev. /dologi kiadás/
Rendelőintézet /dologi kiadás/
III. Béla Szakképző Iskola /dologi kiadás/
Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás
- Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program
Többcélú Kistérségi Társulás intézményei
Működési célú támogatásértékű kiadás
Városi Gondozási Központ
Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program
Ebből: személyi juttatás
344 e/Ft
Munkaa. Terh. jár.
93 e/Ft
Dologi kiadás
5 059 e/Ft
Nagyértékű tárgyi e. besz. 1 885 eFt
Fedezetük: Működési céltartalék zárolás
Fejlesztési céltartalék zárolás
Működési c. pénze. átvétel EU költségvetésből
Intézményi működési bevétel
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389 e/Ft
258 e/Ft
53 e/Ft
- 700 e/Ft

3 125 e/Ft
7 381 e/Ft

- 8 122 e/Ft
- 1 885 e/Ft
485 e/Ft
14 e/Ft

- Normatív hozzájárulások
III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt
783 e/Ft
Munkaa.terh.j.
75 e/Ft
Dologi kiadás
1 038 e/Ft
Fedezete: Működési céltart. zárolás /pedagógus szakvizsga/
Működési céltart. zárolás /Szakmai vizsgák /
Működési céltart. zárolás / középsz. Érettségi/
Működési céltart. zárolás /szakmai informatika f /
7. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
III. Béla Szakképző Iskola
Ebből : személyi jutt.
6 e/Ft
munkaa.terh.j.
1 e/Ft
Rendelőintézet
Ebből : személyi jutt.
5 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből : személyi jutt.
5 e/Ft
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Ebből : személyi jutt.
1 298 e/Ft
munkaa.terh.j.
177 e/Ft
tám.ért.műk.k.
41 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre
11 e/Ft
Dologi kiadás.
117 e/Ft
Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól

1 896 e/Ft

-

472 e/Ft
390 e/Ft
372 e/Ft
662 e/Ft

7 e/Ft

5 e/Ft
5 e/Ft

1644 e/Ft

- 142 e/Ft
1 519 e/Ft

8. Bérpótló jutt.jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Bérpótló jutt.j.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
533 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
204 e/Ft
munkaa.terh.j.
30 e/Ft
tám.ért.műk.k.
133 e/Ft
Műk.c.p.e.á.államh.kívülre
79 e/Ft
Dologi kiadás.
87 e/Ft
Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/
- 364 e/Ft
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
169 e/Ft
9. Egyéb közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/ fedezetének előirányzat rendezése.
Kiadási pótelőirányzat
Egyéb közfoglalkoztatás
265 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
234 e/Ft
munkaa.terh.j.
31 e/Ft
Támogatásért.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
265 e/Ft
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10. Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának tám.19/2011.sz. határozat
Egyéb közfoglalkoztatás
Ebből : személyi jutt.
346 e/Ft
munkaa.terh.j.
53 e/Ft
Fedezete: Műk.célú tám.ért.bev.elkül.áll.alapoktól
11. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás /Társ.szoc.pol.ell./
Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől

399 e/Ft

399 e/Ft

725 e/Ft
725 e/Ft

12. Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat /dologi kiadás./
Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi kiadás/
Cigány Kisebbségi Önkormányzat /dologi kiadás/
Fedezetük: Tám.ért.műk.bev.fejezettől

598 e/Ft
1 537 e/Ft
213 e/Ft
2 348 e/Ft

13. Otthonteremtési támogatás
Eseti pénzbeni ellátás /Társ.szoc.pol.ell./
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev.fejezettől

1 710 e/Ft
1 710 e/Ft

14. 11/2010.(IV.1) sz. ÖKT rendelettel jóváhagyott 2009 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
Vasi TISZK TIOP pályázat önrész /tám.ért.felh.kiadás/
Fedezete: Felhalm.pénzmar. 2009 évi

3 222 e/Ft
3 222 e/Ft

15. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat
módosítása
a./ Polgármesteri Hivatal
- Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése
Erdészet, egyéb erdőgazd.tev. /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel
Saját tulajdoni ingatlan adásvétel /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel
Önkormányzati bérlemények felújítása /felújítási /
Fedezete: Intézményi működési bevétel
Zöldterület kezelés /dologi kiadás/
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev. fejezettől
Német Kisebbségi Önkormányzat /dologi kiadás/
Fedezete: Támogatásértékű műk.bev. Orsz.Kissebs.Önk-tóll
Működési c.pénzeszk átv. Háztartásoktól
Polgári védelem /dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi működési bevétel
- Egyéb belső előirányzat rendezések
Önkormányzati jogalkotás /külföldi kiküldetés/
Ebből: személyi juttatás
- 372 e/Ft
Dologi kiadás
372 e/Ft
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10 e/Ft
10 e/Ft
639 e/Ft
639 e/Ft
854 e/Ft
854 e/Ft
163 e/Ft
163 e/Ft
379 e/Ft
106 e/Ft
273 e/Ft
24 e/Ft
24 e/Ft

- Sztg.városközpont liget fejl.
Ebből: Beruházás
- 11 542 e/Ft
Felújítás
11 430 e/Ft
Dologi kiadás
187 e/Ft
Fedezete:Támogatásért.felh.bev.fejezettől
Támogatásért.műk.bev.fejezettől
Intézményi működési bevétel
b./ III. Béla Szakképző Iskola
Ebből: személyi jutt
2 262 e/Ft
Munkaa.terh.j.
93 e/Ft
Dologi kiadás
377 e/Ft
Ellátottak pénzb.jutt.
4 183 e/Ft
Beruházási kiadás
3 038 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
Tám.é.műk.bev. fejezetttől
Tám.é.műk.bev. Országos Kisebbségi Önk.-tól
Felhalm.c.p.e.átvétel államh. Kívülről
Intézményi működési bevétel
c./ Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése
Rendelőintézet
Ebből: személyi jutt
72 e/Ft
Munkaa.terh.j.
18 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
d./ Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt
73 e/Ft
Munkaa.terh.j.
18 e/Ft
Dologi kiadások
322 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól
Intézményi működési bevétel
Oktatást, nevelést segítő kult.progr. TÁMOP pályázat
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt
375 e/Ft
Munkaa.terh.j.
101 e/Ft
Dologi kiadások
2 321 e/Ft
Fedezete: Tám.é.műk.bev.fejezettől

75 e/Ft

- 155 e/Ft
155 e/Ft
75 e/Ft
9 953 e/Ft

4 346 e/Ft
2 313 e/Ft
58 e/Ft
3 038 e/Ft
198 e/Ft

90 e/Ft

90 e/Ft

413 e/Ft

91 e/Ft
322 e/Ft
2 797 e/Ft

2 797 e/Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2011. szeptember 16

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete
/továbbiakban: Rendelet/ 2.§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 2.201.101,3 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kettőszázegymilliószázegyezer háromszáz forintban,
b) bevételi főösszegét 1.779.123,3 e/Ft azaz Egymilliárd-hétszázhetvenkilencmillióegyszázhuszonháromezer háromszáz forintban,
c) hiányát 421.978 e/Ft-ban, azaz Négyszázhuszonegyillió-kilencszázhetvennyolcezer
forintban állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 66.229 e/Ft, melyből
a)működési pénzmaradvány:
5.869 e/Ft
b)felhalmozási pénzmaradvány: 60.360 e/Ft.
(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 355.749 e/Ft, melyből
a)működési célú hitel: 355.749 e/Ft
b)felhalmozási célú hitel:
0 e/Ft”.
2.§ A Rendelet 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok
összegét a rendelet 2. és 4. mellékletében részletezettek alapján az alábbiak szerint
határozza meg:
(2) Működési bevételek
1.299.803,3 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:

108.964 e/Ft,

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

698.698 e/Ft, ebből
553.000 e/Ft,
143.998 e/Ft,
1.700 e/Ft;

c) Működési támogatások:
ca) normatív támogatások
cb) központosított előirányzatok
cc) normatív kötött felhasználású támogatások
cd) egyéb központi támogatás

329.539,3 e/Ft, ebből
264.641 e/Ft,
3.621,3 e/Ft,
58.372 e/Ft;
2.905 e/Ft

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

162.602 e/Ft, ebből
160.879 e/Ft,
1 723 e/Ft,
0 e/Ft;

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

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

b) Felhalmozási támogatások
ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú
bb)fejlesztési célú támogatások

0 e/Ft.
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Egyéb felhalmozási bevételek
ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel
cb) felhalm. célú pénzeszk. átvét államh. kívülről
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről
(5) Költségvetési bevételek összesen:

134.391 e/Ft
128.853 e/Ft
5.538 e/Ft
31.939 e/Ft
31.939 e/Ft
1.779.123,3 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 66.229 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
66.229 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
5.869 e/Ft,
gb) felhalmozási pénzmaradvány
60.360 e/Ft.
(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási
bevétel 355.749 e/Ft
b) hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
355.749 e/Ft, ebből
ba) működési célú hitel felvétele
355.749 e/Ft,
bb) felhalmozási célú hitel felvétele
0 e/Ft.
(8) Finanszírozási bevételek összesen:
(10) Működési bevételek:
a) az intézményi működési bevételek:
aa) III. Béla Szakképző Iskola
ab) Rendelőintézet
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár
ad) Polgármesteri Hivatal
ae) ingatlan eladás ÁFA

421.978 e/Ft

26.029 e/Ft,
22.643 e/Ft,
1.572 e/Ft,
57.720 e/Ft,
1.000 e/Ft;
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b) önkormányzatok sajátos működési bevételei:
ba) helyi adók
553.000 e/Ft,
bb) átengedett központi adók
143.998 e/Ft,
bc) bírságok, pótlékok
1.700 e/Ft.”
3.§ A Rendelet 5.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.375.356,8 e/Ft-ot, ebből
aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás
244.292 e/Ft,
ab) Rendelőintézet működési kiadás
167.921 e/Ft,
ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás
34.922 e/Ft,
ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás
304.594 e/Ft,
ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás
602.227,8 e/Ft,
af) folyószámla-hitel kamat
19.000 e/Ft,
ag) Arany J. villamos felúj. hitel kamat
1.400 e/Ft,
ah) felhalm. bevét után fiz. ÁFA
1.000 e/Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
255.515 e/Ft-ot, ebből
ba) beruházási kiadások
91.603 e/Ft,
bb) felújítási kiadások
78.078 e/Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadás
85.834 e/Ft;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
38.717 e/Ft-ot,
ca) működési kölcsön
16.000 e/Ft
cb) Felhalmozási kölcsön
22.717 e/Ft
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
255.504,5 e/Ft-ot,ebből
da) általános tartalék
2.282 e/Ft,
db) Működési céltartalék
26.780,5 e/Ft,
dc) fejlesztési céltartalék
226.442 e/Ft;
e) hiteltörlesztésre
276.008 e/Ft-ot, ebből
ea) működési célú hitel törlesztés
272.953 e/Ft,
eb) felhalmozási célú hitel törlesztés
3.055 e/Ft;
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
410.135 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
109.023 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
421.496,8 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
429.087 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
315.482 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
39.480 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
74.125 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
5.615 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1.375.356,8 e/Ft.
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(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként a kiemelt
előirányzatok a következők:
a)III. Béla Szakképző Iskola
244.292 e/Ft,
aa) személyi juttatások előirányzata
146.301e/Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok előir.
37.919 e/Ft,
ac) dologi kiadások előirányzata
54.331 e/Ft,
ad) egyéb működési kiadás előirányzata
126 e/Ft,
ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.
5.615 e/Ft;
b) Rendelőintézet
ba) személyi juttatások előirányzata
bb) munkaadót terhelő járulékok előir.
bc) dologi kiadások előirányzata

167.921 e/Ft,
70.600 e/Ft,
17.990 e/Ft,
79.331 e/Ft;

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

34.922 e/Ft,
17.190 e/Ft,
4.394 e/Ft,
13.338 e/Ft;

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

304.594 e/Ft,
304.594 e/Ft,

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

602.227,8 e/Ft,
176.044 e/Ft,
48.720 e/Ft,
253.096,8 e/Ft,
124.367 e/Ft,
0 e/Ft;

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

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

(3) A 6.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő személyi juttatás előirányzaton belül
intézményenként a jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzés,
személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is - az eredeti rendszeres személyi juttatás
következők szerinti hányada fordítható:
a) III. Béla Szakképző Iskola az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
b) Rendelőintézet az eredeti személyi juttatás 0 %-a,
c) Móra Ferenc Városi Könyvtár az eredeti személyi juttatás 0%-a,
d) Polgármesteri Hivatal az eredeti személyi juttatás 0 %-a.
(4) Az 5. § da) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
2.282 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 172 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
1.110 e/Ft;
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b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 253.222,5 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
26.780,5 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
226.442 e/Ft.
(5) Az (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) normatív hozzájárulás, melyen belül
aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás
1.812 e/Ft,
ab) pedagógus szakvizsga
0 e/Ft,
ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás
0 e/Ft,
ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás
0 e/Ft,
ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok
0 e/Ft;
b) képviselők, polgármester, alpolgármester, tiszteletdíjról lemondása 2.111 e/Ft,
c) pályázati alap működési
827 e/Ft,
d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások
676 e/Ft,
e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret
0 e/Ft,
f) Környezetvédelmi Alap
1.000 e/Ft,
g) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra
497 e/Ft,
h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész
732 e/Ft,
i) intézményüzemeltetési elkülönített keret
583,5 e/Ft,
j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
ja) Polgármesteri Hivatal
7.034 e/Ft,
jb) Városi Gondozási Központ
9.565 e/Ft,
k) Pannon Kapu Kulturális Egyesület idegenforgalmi költségek
1.000 e/Ft.
l) Költségvetési szervek fogl. 2011. évi kompenzáció (előleg)
943 e/Ft
(6) Az (4) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik
meg:
a) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott
pályázat
3.959 e/Ft,
b) pályázati alap
5.000 e/Ft,
c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás
193.283 e/Ft,
d) KEOP-2.1.2. Árvízvédelmi pályázati önrész
1.200 e/Ft,
e) fürdő szabadtéri strandhoz út-, parkoló, terv, engedélyek, építés, beléptető rendszer
kialakítása
23.000 e/Ft.
(7) A céltartalékban tervezett 253.222,5 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) a (5) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor,
b) a (5) bekezdés b) és f) pont, valamint a (6) bekezdés e) pont testületi döntés alapján,
c) a (5) bekezdés c), g) és h) pont, valamint a (6) bekezdés b) pont a pályázat elnyerését
követően,
d) a (5) bekezdés d),i) és j) pont, valamint a (6) bekezdés a) pont a számla esedékességekor,
e) a (5) bekezdés e) pont a rendezvényt követően,
f) a (5) bekezdés k) pont a féléves elszámolás alapján június 30., és december 30.
g) a (5) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint.”
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5.§ A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervei működési kiadásaira 1.375.356,8 e/Ft előirányzatot hagy
jóvá. A tervezett előirányzatból 252.366 e/Ft-ot az önkormányzati igazgatási feladatokhoz,
8.928 e/Ft-ot, az önkormányzati jogalkotási feladatokhoz, míg 362.333,8 e/Ft-ot a
Polgármesteri Hivatal által ellátott működési jellegű feladatokra, 447.135 e/Ft-ot
Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeinek működési feladataira, 304.594 e/Ft-ot
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szentgotthárdi
intézményeinek finanszírozásához biztosítja.”
„8.§ (2) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-,
közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:
a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat: 29.590 e/Ft
b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 29.267 e/Ft.
6.§ A Rendelet 9.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét a kisebbségi önkormányzatok által hozott határozatok alapján az
alábbiak szerint rögzíti:
a) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.995 e/Ft a NKÖ
36/2011. sz. határozata alapján,
b) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 818 e/Ft a SZKÖ
27/2011. sz. határozata alapján,
c) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 435 e/Ft a CKÖ
12/2011. sz. határozata alapján.”
7.§ A Rendelet 10.§. a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
264.641 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, normatív kötött felhasználású
támogatás 58.372 e/Ft. Központosított előirányzatok 3.621,3 e/Ft. Egyéb központi
támogatás 2.905 e/Ft
8. § Hatályát veszíti a Rendelet 12 §-a.
Záró rendelkezések
9.§ (1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést
követő napon hatályát veszti.

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

……………………………….
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indoklás a Rendelettervezethez:
1.§.
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, a
hiány-, valamint a hiány külső-, és belső finanszírozásának változásával foglalkozik.
2.§.
A bevételi főösszeg forrásinak, és összegeinek változását részletezi.
3.§.
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-,
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.
4.§
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként,
ill. intézményenként ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a tartalék változását
mutatja be.
5.§.
A működési kiadások további részletezését és változását mutatja be.
6.§
A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeinek változását tartalmazza.
7.§.
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.
8.§.
Törvényi szintű szabályozás miatt az eredeti rendelkezés – az illetményalap mértékéről hatályát veszíti.
9.§.
Technikai jellegű előírásokat tartalmaz.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A tárgybani rendeletünket ez év elején alkottuk meg, az önkormányzat jogszabályi
kötelezettségének tett ezzel eleget. Ezt követően módosítanunk kellett a rendeletet a
jogszabály változása miatt.
Jelenlegi rendelet módosítást azért terjesztjük elő, mert időközben, hosszas egyeztetéseket
követően megjelent egy olyan szolgáltatás városunkban, amely az esküvők színvonalát,
megjelenését emelő rendezvényszervezői közreműködést jelent a családi események körében.
Ezzel tulajdonképpen megszűnne a házasságkötéseknél a Pannon Kapu Kulturális Egyesület
közreműködése és megváltozna, átalakulna az anyakönyvvezetők szertartás előkészítésében
való szerepe is.
A szolgáltató igénybevétele nem kötelező (ahogyan az eddigi szolgáltatóé sem volt az.)
Amennyiben a házasulók az esküvők technikai kiszolgálására felkészült rendezvényszervező
szolgáltatásaira igényt tartanak, úgy a házasságkötés körüli technikai kiszolgálást a
Polgármesteri Hivatal által meghatározott forgatókönyvben írtak figyelembe vételével a
rendezvényszervező végzi, azaz a cég nyújtja az eddig megszokott, valamint a házasulók
igénye szerint az újszerű szolgáltatásokat.
Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a házasulók választásától függően alakul az
anyakönyvvezetői közreműködés. Tehát a helyi rendeletünkkel is lehetőséget kell
biztosítanunk a házasulóknak, hogy a különböző szolgáltatások közül válasszanak.
Két lehetőség közül választhatnak a rendelet módosítás elfogadása esetén, vagy a
rendezvényszervező cég biztosítja a teljes technikai feltételeket és ekkor az anyakönyvezető
technikai szerepe ugyanúgy, mint a külső helyszínen való házasságkötésnél csupán a helyszín
ellenőrzésre terjed ki, vagy pedig a házasulók csak egyes szolgáltatásait kérik a
rendezvényszervezőnek, akkor az anyakönyvezető a helyiség kialakításában, berendezésében
is részt vesz és ehhez mérten alakul a díjazása. A Képviselő-testület döntési jogkörébe az
anyakönyvvezetői különböző részvételhez kapcsolódó díjazás meghatározása tartozik ebben a
konstrukcióban. Rendezvényszervező közreműködése esetén is fennáll részünkről a
Refektórium és a Várkert felöli terasz takarítása. Továbbá Refektórium berendezés
rendezvényszervező közreműködése esetén nincs részünkről, viszont ebben az esetben be kell
jönni kinyitni a Refektóriumot, a berendezést ellenőrizni, majd a Refektóriumot bezárni.
A nyár folyamán tartott próba esküvők, amelyekre külső helyszínen is és a Refektóriumban is
sor került nagyon színvonalasak voltak, a házasulók és az ünneplő közönség is nagyon
pozitívan értékelték.
A Polgármesteri Hivatal szívesen fogadja az újszerű, a szolgáltatás színvonalát emelő ötletek
megjelenését, főként, ha ez ügyfeleink színvonalasabb kiszolgálását, Szentgotthárd
hírnevének megerősítését szolgálja, ugyanis a megyében nincs tudomásunk hasonló
együttműködés megvalósításáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a módosítás tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Szentgotthárd, 2011. szeptember 14.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2011. (…. ./…. .)
önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§.
(4) bekezdés a./pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§. (1) Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II.24.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§. (1) bekezdése (A házasságkötéshez kapcsolódó díjak)
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§.(1) A házasságkötéskor a felek által igényelt szolgáltatásokat, külön megrendelés szerint
rendezvényszervező biztosítja, az általa meghatározott díjakkal.
2.§. (1) A Rendelet 6.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§. (3) Az 1.mellékletben meghatározott díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik
azzal, hogy a hivatali helyiségen kívüli külső helyszín ellenőrzéséből származó bevételnek, az
anyakönyvvezető hivatali időn kívüli munkavégzése ellentételezéséből származó bevételnek,
a Refektórium előkészítéséből, a Refektórium előkészítéséből rendezvényszervező
közreműködése esetén, a
Refektórium berendezéséből és a rendezvényszervező
közreműködése esetén a Refektórium ellenőrzésből származó 1.mellékelet szerinti bevételnek
az 50%-a külön megbízási szerződés alapján az eljáró, közreműködő anyakönyvvezetőt illeti
meg.
3.§. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 1.
melléklet lép.
Záró rendelkezések
4.§ (1) A Rendelet egyebekben változatlanul érvényes.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Huszár Gábor
Polgármester

Kihirdetve: …………………………

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

1. melléklet az …../2011. (……) önkormányzati rendelethez
„ 1.melléklet a 8/2011. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. Hivatali helyiségen kívüli külső helyszín ellenőrzése
3270 Ft + ÁFA/ alkalom

2. Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli munkavégzésének költsége:
a./ Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli munkavégzésének költsége:
5440 Ft+ ÁFA/ alkalom
b./ Anyakönyvvezető hivatali időn kívüli, pihenőnapon végzett munkavégzésének
költsége:
8400.-Ft + ÁFA/alkalom
3.Refektórium
a. a/ Refektórium előkészítés: 1940 Ft+ÁFA/alkalom
a. b./ Refektórium előkészítése rendezvényszervező közreműködése esetén: 1940
Ft+ÁFA/alkalom
b. a./ Refektórium berendezés: 1480 Ft+ÁFA/alkalom
b. b./ Refektórium berendezés ellenőrzése rendezvényszervező közreműködése esetén:
1480Ft+ÁFA/alkalom
c./ Gyertya:

200 Ft+ÁFA/alkalom

d./ Asztaldísz:

3.500 Ft+ÁFA/alkalom

e./ Anyakönyvi borító:

beszerzési áron

Indokolás:
1.§.-hoz: rendezvényszervező közreműködése esetén a házasulóknak a Polgármesteri Hivatal
csupán átadja az információt, hogy a házasságkötés technikai feltételeinek biztosítását
rendezvényszervezőtől igényelhetik. A házasulók döntése, hogy igénybe veszik-e a
szolgáltatást, ha igen milyen terjedelemben vagy sem, ebben az esetben az alap, a
Polgármesteri Hivatal által biztosított berendezés keretei között köthetik meg házasságukat.
2.§.-hoz: behozza azokat a plusz díjtételeket, amelyek rendezvényszervező közreműködése
esetén is felmerülnek az anyakönyvezető eljárása körében. Ugyanúgy , mint az eddig hatályos
rendelkezések esetén, ezen bevételeknek is az 50%-a illeti meg az anyakönyvvezetőt.
3.§.-hoz: a további díjtételek megjelenése miatt szükséges a rendelet 1.mellékletébe ezek
beépítése

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2011.szeptember 28-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: A településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása - Motocross,
Quadpálya és Kalandpark

Tisztelt Képviselő-testület!
Düh Imre kezdeményezése nyomán a Képviselő-testület 39/2009. számú és 232/2009 számú
képviselő-testületi határozatával a településszerkezeti terv felülvizsgálata és vonatkozó helyi
építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése mellett döntött, a Szentgotthárd 0176/1. és
0175/16. hrsz-ú ingatlanok sportolási célú - motocross, quadpálya és kalandpark és
kapcsolódó létesítmények - területhasználata kapcsán.
A véleményezési eljárás lezárult, 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 megküldtük, aki GYA/74-5/2011. számú levelével a terv
képviselő-testület elé terjesztése ellen kifogást nem emelt. (2.sz. melléklet)
A változások lényegi elemei:


Bel- és külterület határának változása:
0,15 ha-ban belterületbe kerül a 0175/16 hrsz beépítésre szánt szabadidős terület.



Területhasználati változások:
- Belterületen
Beépítésre szánt terület
Különleges beépítésre szánt szabadidős terület kerül kijelölésre:


0,15 ha tervezett zöldterületből (0175/16 hrsz) került kijelölésre. Szintterület sűrűség 0,3.

- Külterületen
Beépítésre nem szánt terület
Különleges beépítésre nem szánt szabadidős terület kerül kijelölésre:





0,60 ha erdőterületből különleges beépítésre nem szánt szabadidős terület került
kijelölésre



0,24 ha nagyságú korlátozottan használható mezőgazdasági területen, a valóságban
árvízvédelmi gát anyagnyerő helyéül szolgáló területből



1,9 ha általános mezőgazdasági területnek jelölt, de valóságban az árvízvédelmi gát
anyagnyerő helyéül szolgáló terület

Új infrastrukturális elem:
7454. jelű Vasszentmihály-Felsőszölnök összekötő út és az L116 jelzésű Mogersdorfer
Landstraße között tervezett gyűjtő út kijelölése megtartásra került. A tervezett gyűjtőút, Rába
és ártéri híd területe a közlekedési kapcsolat kialakításáig be nem építhető sávként a

kalandpark területét képezi. Ott új beépítés nem helyezhető el, a tervezett közúti kapcsolat
területbiztosítása változatlanul fennmarad.
A Kalandpark területének feltárására a 1413/1 hrsz ingatlanon keresztül 10 m-es kiszolgáló út
létesítendő.


Tájrendezés:
Az érintett terület árvízvédelmi szempontból nem bevédett és nagyvízi meder jogi jelleg alá
tartozik.
A tervezés és a megépítés során olyan terepviszonyokat kell kialakítani, amelyek biztosítják
az árvizek akadálytalan levonulását, pangó vizek elvezetését, ennek érdekében levonulási
vizsgálat elvégzése szükséges. A pálya művi létesítményeinek (ugratói, dombjai) magassága
az árvízvédelmi töltés magassága alatt maradjanak. A terepalakításnál a tájbaillesztésre
fokozott figyelmet kell fordítani.
A meglévő növényborítottság megőrzésére, illetve növelésére kell törekedni, a fásult
területrészletek helyet adva a turisztikai céloknak: kalandpark.
A déli határon elterülő erdő, Natura 2000 hálózathoz tartozó erdőterülettel szomszédos, ez
utóbbi védelme érdekében a határvonaltól számított 10 m széles sávban – védőfásítás
biztosításként - a meglévő erdő állománya ne kerüljön megbontásra. Amennyiben ez a 10 m
széles védősáv nem alkot többszintű, teljesen zárt állományt, úgy kiegészítő telepítéseket kell
előirányozni. Növénytelepítések a termőhelynek, a területre jellemző társulásnak megfelelően,
őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával lehetséges.
A nyugati oldalon húzódó rét továbbra is gyepterületként maradjon meg, fenntartása
kaszálással történjen, műtrágyázás, vegyszerhasználat nem megengedett.
Fokozott

figyelmet

kell fordítani a

vízerózió kialakulásának elkerülésére, illetve

csökkentésére. A létesítmények, építmények, funkciók elhelyezésénél, kialakításánál erre
különös figyelemmel kell lenni.

A településszerkezeti terv módosításának tervlapja az előterjesztés 3. számú melléklete, a
szöveges alátámasztó munkarész a Műszaki Irodán rendelkezésre áll.
A szabályozási tervlap az előterjesztés 4. számú melléklete, a szöveges, alátámasztó
munkarész a Műszaki Irodán rendelkezésre áll.
A Képviselő – testületnek két döntést kell meghoznia: először a településszerkezeti terv
módosításáról kell szavazni és határozatot kell hozni. Ezek után kell a Helyi Építési
Szabályzatról szóló rendeletet elfogadni.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 280/2004. számú
határozattal jóváhagyott Szentgotthárd város településszerkezeti tervét:
A Településszerkezeti Tervben a Szentgotthárd Motocross, Quadpálya és Kalandpark és
környékére vonatkozó szabályozás az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint módosul.
Egyebekben a Szerkezeti Terv nem változik.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
Szentgotthárd, 2011. szeptember 15.
Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

Labritz Béla
Környezetvédelmi tanácsnok

1. számú melléklet
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 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,
- Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szabályozásfelügyeleti Kompetencia Központ és
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és vízügyi Igazgatóság
véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Szentgotthárd város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási tervének
egységes szövegéről szóló 28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) XIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIII. Fejezet
A szentgotthárdi 0175/16; 0176/1 hrsz ingatlanok (Szentgotthárd Motocross, Quadpálya
és Kalandpark) Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről
1. Általános rendelkezések
182. § (1) A rendelet hatálya és alkalmazása a szentgotthárdi 0175/16; 0176/1 hrsz
ingatlanokra terjed ki.
(2) A területen területet felhasználni, építési telket és területet kialakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani,

elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban: építési munkát végezni) és
ezekre hatósági engedélyt adni csak e rendelet és az AKCIÓTERV Kft. által 004/2009
törzsszámon készített dokumentáció 5. számú szabályozási terve szerint szabad.
183.§ (1) A Szabályozási terv alaptérképi elemei:
a) meglévő telekhatárok;
b) helyrajzi számok;
c) utcanevek;
d) épületek, építmények, műtárgyak határvonalai;
e) létesítmények megnevezései;
f) házszámok és
g) terepfelszín rétegvonalai és magassági adatai.
(2) A Szabályozás Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:
a) a közterületet nem közterülettől elválasztó vonalat: szabályozási vonal, és szabályozási
szélesség;
b) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket elválasztó vonalat,
c) a belterület határát,
d) az övezeti jellemzőket,
e) a területfelhasználási módok határát és
f) a beültetési kötelezettséggel terhelt terület határát.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt kötelező elemeket módosítani a c) és e) pont kivételével csak
a szabályozási terv módosításával lehet. A c) és e) pont szerinti határokat módosítani csak a
településszerkezeti terv és szabályozási terv együttes módosításával lehetséges.
(4) A Szabályozási Terven irányadónak kell tekinteni:
a) a telekhatárokat;
b) a javasolt megszüntetéseket;
c) a javasolt beépítést, épületkontúrt és
d) a javasolt parkoló, motorpálya, drótkötélpálya helyét.
(5) Jelen rendeletben irányadó hatállyal szabályozott elemek a rendelet módosítása nélkül
megváltoztathatók a vonatkozó általános és helyi előírások keretei között. Ahol a terv új
szabályozási vonalat nem jelöl, ott a meglévő közterülethatárt szabályozási vonalnak kell
tekinteni és meg kell tartani.
184. § (1) A tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagozódik.
(2) Beépítésre szánt terület a különleges szabadidős terület (Ks).
(3) Beépítésre nem szánt területek:
a) a különleges beépítésre nem szánt szabadidős terület (Kk-sz) és
b) a közlekedési terület.
185. § (1) A tervezési terület közterületein elsődlegesen elhelyezhető:
a) hirdető (reklám) berendezés,
b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
d) szobor, díszkút, szakrális emlék,

e) távbeszélőfülke.
(2) Közterületen csak a környezet arculatához illeszkedő utcabútor és egyéb köztárgy
helyezhető el, a közvetlen környezetet is magába foglaló vizsgálat alapján, az illetékes
szakhatóságok egyetértésével, a vonatkozó egyéb hatályos rendelkezések keretei között.
(3) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt
felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem
akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani.
(4) Épületen csak a teljes homlokzati felület arculatához igazodó cégér, cégfelirat, cégtábla
helyezhető el. Új épületeknél ezen felületeket az építési engedélyben meg kell határozni.
Tetőfelületen reklám nem engedélyezhető.
(5) Díszvilágítást, fényreklámot és fényhirdető berendezést úgy kell kialakítani, hogy a
fényhatás a környező építmények rendeltetésszerű használatát ne zavarja, a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse, a városképet kedvezőtlenül ne befolyásolja.
186. § (1) Ahol a szabályozási terv szabályozási vonalat nem jelöl, ott a közterület felőli
kerítést a közterület és magánterület határvonalán kell elhelyezni.
(2) A Ks jelű különleges szabadidős területen a telek közterületi vonalán csak áttört kerítés
építhető 1,2 – 1,8 m magassággal.
(3) A Ksz jelű különleges beépítésre nem szánt szabadidős területen a telek közterületi
vonalán csak áttört kerítés építhető 1,2 – 1,8 m magassággal a területileg illetékes vízügyi
igazgatóság engedélye alapján.
187. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területen olyan terepviszonyokat kell
kialakítani, amelyek biztosítják az árvizek akadálytalan levonulását, pangó vizek elvezetését.
(2) A pálya művi létesítményeinek (ugrató domb, fordító stb.) magasságát az árvízvédelmi
töltés magassága alatt kell kialakítani.
(3) A terepalakításnál a tájba illesztésre fokozott figyelmet kell fordítani. Az építési
engedélyezési tervdokumentációt a 0176/1 hrsz-t az árvízvédelmi töltésről bemutató
látványtervvel kell kiegészíteni.

2. Beépítésre szánt területek
188. § (1) A különleges szabadidős területen (Ks) elhelyezhető:
a) sportépítmény,
b) igazgatási épület,
c) a terület ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató
épület,
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.
(2) A Ks

SZ
4,5

20
900

jelű, különleges szabadidős építési övezeten belül az egyes telkek az alábbi feltételek
teljesülése esetén építhetők be:
a) telekalakítással létrehozott telek területe legalább 900 m2;
b) az építményeket a Szabályozási Terven körülhatárolt építési helyen belül szabadon álló
építési mód szerint kell elhelyezni, a telek beépítettségének legnagyobb mértéke: 20 %;
c) az oldal és hátsókert mérete kialakult, annak hiányában minimum 3,0 m;
d) a megengedhető legkisebb építménymagasság 2,50 m, a legnagyobb építménymagasság
4,5 m;
e) a kialakítandó zöldfelület legalább a telekterület 15 %-a és
f) a megengedett színterület sűrűségi mutató: 0,3.
(3) A különleges területet hiányos közművesítettséggel kell ellátni.

3. Beépítésre nem szánt területek
189. § (1) A közlekedés számára a szabályozási terven meghatározott területet biztosítani kell.
(2) A közlekedés számára fenntartott területen csak az út létesítményei, berendezései és
közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.
(3) Az úthálózat elemeinek kategorizálását és az építési szélességeket a 2. melléklet
tartalmazza.
(4) A településszerkezeti terv alapján kijelölt nyugati városi gyűjtőút 40 m-es sávját az út
távlati megvalósítása számára fent kell tartani. A területsávban új épület és építmény a sport
célú használatot szolgáló műtárgyak kivételével nem helyezhető el. A sportcélú műtárgyakat
(pl: ugrató, fordító) úgy kell kialakítani, hogy az elkerülő út megvalósulása esetén
elbonthatóak legyenek.
(5) A Kalandpark terület megközelítésére a 1413/1. hrsz területen tervezett új közlekedési
terület megvalósulása vagy annak a kialakítása hiányában a meglévő 1410/2 és 0175/22 hrsz
út illetve szabályozott közlekedési terület szolgál.
190. § (1) Az érintett ingatlanokon szennyvíz közmű csatlakozás hiányában zárt, szivárgás
mentes gyűjtést és tárolást, ártalom mentes elhelyezést biztosítani kell.
(2) Az ingatlanból csak a közcsatornát üzemeltető által engedélyezett szennyezettségű
szennyvíz vezethető a közcsatornába. Amennyiben a keletkező szennyvíz a közcsatornába
vezethetőség feltételeinek nem felel meg, akkor szükséges előtisztításáról telken belül kell
gondoskodni
(3) A felszíni vizeket csatornahálózattal kell összegyűjteni és a befogadóba vezetni.
(4) A tervezési területen az elektromos energia ellátást szolgáló hálózatot földkábelbe fektetve
szabad építeni. Az árvízvédelmi töltés mentén légkábel is alkalmazható.
(5) Az új hírközlési hálózatokat földkábelbe, vagy alépítménybe helyezve kell létesíteni.

(6) A közműlétesítmények jogszabályi előírások szerinti védőtávolságát, biztonsági övezetét
biztosítani kell. A védőtávolságon bármilyen építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető
hozzájárulása esetén engedélyezhető, ha erre jogszabály lehetőséget ad.
(7) Új épületek építésére, meglévő épületek bővítésére építési engedély csak az övezeti
előírásokban rögzített közműellátás rendelkezésre állása esetén adható.
191. § (1) A különleges beépítésre nem szánt szabadidős területen (Ksz) elhelyezhető:
a) sportépítmény,
b) igazgatási épület.
(2) A Kk-sz

SZ
2
4,0
5000
jelű, különleges beépítésre nem szánt szabadidős építési övezeten belül az egyes telkek az
alábbi feltételek teljesülése esetén építhetők be:
a) telekalakítással létrehozott telek területe legalább 5000 m2;
b) az építményeket a szabályozási terven „Szerkezeti terv alapján távlatban megvalósuló
gyűjtőút számára fenntartott sávon” kívül lehet elhelyezni;
c) a telek beépítettségének legnagyobb mértéke: 2 %;
d) az oldal és hátsókert mérete minimum 4,5 m;
e) a megengedhető legkisebb építménymagasság 2,50 m, a legnagyobb építménymagasság 4,0
m és
f) a kialakítandó zöldfelület legalább a telekterület 40 %-a legyen.
(3) A különleges beépítésre nem szánt területet hiányos közművesítettséggel kell ellátni.

4. Környezetvédelem
192. § (1) A település teljes közigazgatási területén állattartás az állattartásról szóló rendelet,
valamint a jelen előírások és vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások
figyelembevételével engedélyezhető.
(2) A területen keletkező szennyvizek összegyűjtéséről és ártalommentes kezeléséről a
rendelet 190. § (2) bekezdése alapján kell gondoskodni.
(3) A kommunális hulladék gyűjtését, szállítását külön jogszabályban megszabott módon kell
végezni.
(4) A tömb területén a sport és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során
keletkező - vonatkozó jogszabályok szerinti - veszélyes hulladékot az ártalmatlanításig, illetve
elszállításig a jogszabályokban előírt módon, hulladék-fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni
és környezetszennyezés nélkül tárolni.
(5) Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak intézményes formában, a
vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembevételével
engedélyezhető.
(6) A területen hatósági engedély csak olyan tevékenységek folytatására, illetve olyan új
építmények elhelyezésére adható, amelyek megfelelnek a technológiai kibocsátási

határértékeknek, valamint teljesülnek az építési övezetekre előírt légszennyezettségi
határértékek.
(7) A településen új, légszennyező forrás létesítésekor, a jogszabályban meghatározott
tevékenységek esetén az előírt védelmi övezetet kell kijelölni.
(8) A sportcélú hasznosításból (motor és quad pálya) keletkező por mennyiségének
csökkentése érdekében a hasznosítással érintett területet a kiszáradástól és a szállópor
keletkezésétől folyamatos locsolással kell védeni.
(9)1 A területen a lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó új létesítmény nem helyezhető el. A
meglévő létesítmény tevékenysége korlátozható, vagy betiltható a közegészségügyi hatóság
állásfoglalása alapján, környezetvédelmi hatósági határozattal.
(10) Építés előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen
meglévő termőföld megmentéséről, előzetes letermeléséről és zöldfelület építésben való
felhasználásáról az építtetőknek gondoskodnia kell.
(11) Amennyiben az üzemi tevékenységből és építési munkából eredő zajterhelés
következtében határérték túllépés következik be, a tulajdonos a védelem, illetve az elhárítás
megoldását az illetékes környezetvédelmi hatóság előírásai szerint köteles elvégezni.
(12) Közutak védőtávolságában, zajvédelmi sávjaiban csak kivételes esetben lehet olyan
épületet elhelyezni, melynek funkciójára jogszabályban előírt zajterhelési határértéket a
védősávon belüli tényleges terhelés meghaladja.
(13) A szabadidős tevékenységgel keltett zaj a köztemetőben folyó kegyeleti tevékenységekre
zavaró hatással nem lehet.
5. Sajátos jogintézmények
193. § (1) A beültetési kötelezettség hatálya alá a következő telkek Szabályozási Terven
meghatározott területei tartoznak: 0176/1 hrsz terület déli és délkeleti oldalán legalább 10 m
szélességben.
(2) A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell
biztosítani:
a) terület gyepesítését,
b) a telepítési sávban őshonos fafajokkal megvalósítandó növénytelepítést, faállomány
képzését fásítással a jelölt terület legalább 80 %-án.
(3) Az ültetést az építési engedély mellékleteként benyújtott telepítési terv alapján a
használatbavételig kell elvégezni, figyelembe véve a kiültetési időszakokat (pl.: tavasz, ősz).
(4) A helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
Szentgotthárd 0175/18., 0175/17., 075/16., 1403/1., 1412/1., 1413/2. hrsz.
1

A település levegőtisztasági szempontból a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 1. számú
melléklete alapján a 10. légszennyezettségi zónába tartozik.

(5) A Szentgotthárd 0175/16. és 0176/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, vagy az ingatlanokon
beruházni szándékozóval az általa készített tanulmányterv alapján településrendezési
szerződést kell kötni azon költségeknek, egyéb ráfordításoknak az átvállalása vonatkozásában,
amelyek a beruházás megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az
önkormányzatot terhelik.
194. § Szentgotthárd Kalandpark, Motocross és quad pálya Szabályozási Terve a következő
tervlapot tartalmazza, azokat a Helyi Építési Szabályzattal együtt kell alkalmazni: 5.
Szabályozási Terv jóváhagyandó M =1 : 2000; 004/2009 munkaszámon.”
2. § A Rendelet a következő XIV. Fejezettel egészül ki:
„XIV. Fejezet
Záró rendelkezések
195. § (1) Ez az Egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet 2010. január 7-én lép
hatályba. Az egyes fejezetekben előírtakat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 4/2005. (I. 28.), a 17/1999. (VII. 1.), a
25/1998. (XI. 26.), a 29/2001. (VIII. 20.), a 40/2000. (XI. 30.), az 1/2003. (I. 30.), a 41/2004.
(Xll. 30.) és a 31/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet.”
3. § A Rendelet a jelen rendelet 1. mellékletébe foglalt 2. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. melléklet
a … ./… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet
a 28/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Az úthálózat elemeinek kategorizálása, építési szélességek
A

B
Települési
kategória

1

Út
megnevezése

2

1410/2, 175/22 Belterület
hrsz
kiszolgáló út, közút

C
Hrsz.

D
Közút
ME
szerint

E
Kezelő

1410/2, B.VI.d.A Helyi
175/22
önkormányzat

F

G
Burk.
szél.
m

Szab.
szél.
Meglévőmegmaradó
m
min. 6 m
3,50

„
Indokolás a Rendelettervezethez
Az 1. §-hoz:
Hatályos településszerkezeti tervünk sportolási célú - Motocross, Quadpálya és Kalandpark
létesítésére alkalmas területet nem jelöl ki, ezért egy magánszemély kezdeményezte, két
konkrét telekhez kapcsolódóan fenti terület-felhasználat lehetőségének vizsgálatát.
A két telek: Szentgotthárd 0176/1. és 0175/2. hrsz.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a 0176/1. hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági
terület besorolású. A valóságban a földrészlet a tőle északra levő 0175/2. hrsz-ú védtöltés
anyagnyerő helye volt. Roncsolt területként alkalmas a szabadidősportok befogadására még
az időszakos árvízi elöntés ellenére is. A rendezési tervei módosítások elfogadása esetén a
terület-felhasználás különleges beépítésre szánt terület lesz, sport-szabadidős célra. A
0175/16. hrsz-ú ingatlanon egy gazdasági épület található, és mint mentett oldali meglévő
beépítés felújítást követően alkalmas a sport és kalandpark terület kiszolgálására. A hatályos
településszerkezeti besorolása zöldterület, közpark. Ez a tényleges használatával nem fér
össze, a valóságos állapotoktól eltér. A rendezési tervei módosítások elfogadása esetén
különleges beépítésre szánt területként kerül hasznosításra sport és szabadidős céllal.
A tervezett fejlesztés a Képviselő-testület által a 230/2003. számú Képviselő-testületi
határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott turisztikai
fejlesztési elképzelésekkel összhangban van, a Képviselő-testület 39/2009. számú és
232/2009. számú Képviselő-testületi határozatával a kezdeményezett rendezési tervei
felülvizsgálat lefolytatását támogatta.

2.sz.melléklet

13

3.sz. melléklet (A dokumentáció szöveges alátámasztó munkarésze a Műszaki Irodán papír
alapon rendelkezésre áll.)
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4.sz. melléklet (A dokumentáció szöveges alátámasztó munkarésze a Műszaki Irodán papír
alapon rendelkezésre áll.)
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2011.szeptember 28-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Kutyaotthon - új helyszín kijelölés
Tisztelt Képviselő-testület!
2011. szeptember 1-i, 215/2011. számú döntésük értelmében a Kutyabarátok Egyesületének
kérelme vonatkozásában a Kutyaotthon létesítése kapcsán új helyszín kijelölését
kezdeményezték.
A jelenleg hatályos, a 280/2004. számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott
településszerkezeti terv kifejezetten e célú felhasználásra területet nem jelöl ki.
A meglévő területhasználatokat és a fejlesztési elképzeléseket átfogóan bemutató
településszerkezeti tervet áttekintve, felmerültek szóba jöhető területek az Ipari Parkban.
Olyan ingatlant tudtunk ajánlani, amiről ismert volt, hogy eladó. Időközben azonban a
területet értékesítették. Felmerült mint lehetséges, szóba jöhető ingatlan a volt Selyemgyár
területének a Rába töltése felőli délnyugati része, de a tulajdonos nem kíván területet
értékesíteni. Ugyancsak szóba jött az egykori ÉDÁSZ elektromos áramelosztója a Hunyadi út
Ausztria felőli végén, de időközben annak értékesítése is folyamatban van.
Mindezek után az alábbi telkek esetében javasoljuk a hasznosítás lehetőségének vizsgálatát:
a.)

Az országhatár mentén elhelyezkedő, Önkormányzati tulajdonban levő, 0211/1.
hrsz-ú, 1 ha 9855 m2 területű, legelő művelési ágú, jelenleg hasznosítatlan telek,
északról az országhatár, nyugati irányból a Lapincs és annak töltése, délről a
GYSEV közforgalmú vasút határolja, közútról megközelíthető.
A hatályos településszerkezeti terv a telket a beépítésre nem szánt terület,
korlátozottan használható mezőgazdasági terület övezetbe sorolja.
A Kutyaotthont a telek északi részén elhelyezve, a lakóépületektől kb. 200 m
távolságra lenne, a teleknek a Kutyaotthon és a közforgalmú vasút közti része a
vizsgálat függvényében növényzettel fedett védőövezetként működhetne.(1.sz.
melléklet)

b.)

A Rábafüzes és Jakabháza városrész közt elhelyezkedő Lajta-Hanság Rt.
telephelye mellett, attól keletre elhelyezkedő, 0363/3. hrsz-ú telek, melynek
tulajdonosa a Magyar Állam, területe: 3ha 4993 m2, művelési ága: legelő. A telek
valószínűleg a Lajta-Hanság Rt. haszonbérleti szerződésében szerepel.
A hatályos településszerkezeti terv a telket a beépítésre nem szánt terület,
korlátozottan használható mezőgazdasági terület övezetbe sorolja.
A telek a rábafüzesi városrész lakóterületi beépítésre kijelölt, legközelebb eső
területeitől kb. 1 km, a legközelebbi jakabházi lakóépülettől kb. 3-400 m
távolságra helyezkedik el, a keleti telekhatára mentén fásított.(2.sz.melléklet)

Miután az elmúlt testületi ülés kapcsán úgy láttuk, hogy a kutyák okozta zaj az
egyik legnagyobb problémának tűnik, így ez a terület jó választás lehetne. Az
ingatlan nem önkormányzati tulajdon, így a tulajdonos értékesítési szándéka nem
ismert. Ugyanakkor korábban a Kutyabarátok Egyesületének vezetője részéről
felmerült lehetséges megoldásként a volt rábafüzesi laktanya is, ezért merünk
esetlegesen erre a területre is gondolni.
c.) A legutóbbi testületi ülésen említett osztrák alapítvány, amely a fejlesztéshez pénzt
adna, vetette fel, hogy megfelelő helyszínnek tartaná a volt rábakethelyi laktanya
területének hátsó - déli - részét is. Ennek egy része állami tulajdon, másik része
magántulajdon – a javaslat szintjén ezt a területrészt sem vethetjük el, bár a
magántulajdonban levő 191/2. hrsz-ú telket a hatályos helyi építési szabályzat és
szabályozási terv lakópark létesítése céljára jelöli ki. (3.sz. melléklet)
A településszerkezeti terv módosítását, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv
elfogadását megelőző véleményezési eljáráshoz szükséges dokumentációk elkészítése több
százezer forintos nagyságrendű költséggel jár, mely vonatkozásában idei költségvetésünk
fedezettel nem számol, ezért ha a Képviselő-testület a költségeket saját forrásból kívánja
biztosítani, rendelkeznie kell a fedezet 2012. évi költségvetésben történő biztosításáról.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a 280/2004.
számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv
felülvizsgálatát, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítését az
alábbiak szerint:
Meg kell vizsgálni a Szentgotthárd 0363/3. hrsz-ú, a 0211/1. hrsz-ú, és a 191/1.
hrsz-ú földrészletek területén belül kutyaotthon létesítésének lehetőségét.
A Képviselő-testület a véleményezési eljárás kapcsán felmerülő költségek fedezetét a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

2.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem támogatja a
280/2004. évi Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti
tervnek az irányú felülvizsgálatát, mely a 0363/3. hrsz-ú, a 0211/1. hrsz-ú, és a
191/1. hrsz-ú telkek kapcsán, a telkek területén Kutyaotthon létesíthetőségének
vizsgálatára terjedne ki.
Határidő közlésre: azonnal
Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2011. szeptember 15.

Fekete Tamás
Műszaki irodavezető
Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz.melléklet

2.sz. melléklet

5

6

3.sz. melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 28-i testületi ülésére
Tárgy: Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban (TIOP-1.1.1-11/1)
pályázati lehetőség
Tisztelt Képviselő–testület!
Előzmények
Az Önkormányzat 2008. márciusban pályázatot nyújtott be a TIOP – Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztés támogatása konstrukcióra, a III. Béla Szakképző Iskola informatikai
infrastruktúra fejlesztése (interaktív táblák, projektorok beszerzése) tárgyában. A projekt
2011. augusztus 30-án zárult, és keretében 8 tanterembe kerültek interaktív táblák,
projektorral és notebookkal, valamint az informatikai hálózat wifi csomaggal, alkalmazás
szerver csomaggal, szerver szoftverrel bővült.
2011. augusztus 30-án társadalmi egyeztetésre bocsátották az új 2011. évi kiírást, amelyre
2011. október 17-től 2011. november 18-ig lehet pályázni az előző pályázathoz hasonló
feltételekkel.
A pályázati kiírás
Céljai: A prioritás egyik kiemelt célja az egész életen át tartó tanuláshoz és munkaerő-piaci
helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez szükséges formális, nem-formális és
informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. „Intelligens iskola” program
megvalósítása, digitális készségek fejlesztése, a digitálisan írástudatlanok számának
csökkentése 1 millió fővel 2014-ig.
Rendelkezésre álló forrás: a kiírás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 10,3
milliárd forint.
Pályázatot a közoktatási intézmények fenntartói nyújthatnak be.
Támogatás mértéke: 100 %, önerőt nem igényel
Az elnyerhető támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 200 millió Ft lehet.
Támogatható tevékenységek:
1. Az intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomás (PC és monitor)
2. Tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor)
3. Tantermi csomag (interaktív tábla + projektor + notebook)
4. Alkalmazás szerver csomag
5. Wifi-router
6. Router
7. Szavazócsomag
8. Tanári laptop
9. Tanulói laptop

10. Tároló a laptopok részére
11. e-book olvasó kispéldányszámú tankönyvek kiváltására
12. Kiegészítő SNI csomag
13. Kollégiumi tanulószobai csomag
14. Számítógép alapú nyelvi labor
15. Szoftverek
16. Tantermi csomagokhoz kapcsolódó képzés
Az új pályázati lehetőségről egyeztettünk a III. Béla Szakképző Iskola igazgatójával, Bedics
Sándor úrral. Az Iskola igényt tartana további informatikai eszközökre, így kéri a fenntartó
Önkormányzatot, hogy a kiírásra pályázatot nyújtson be. A konkrét projekttartalom, igényelt
eszközök száma az Iskolával a későbbiekben egyeztetésre kerül, illetve a projekt során – az
előző pályázathoz hasonlóan – kalkulátor fogja megadni, hogy a tanulólétszámot és
ellátottságot tekintve mennyi eszközre jogosult a pályázatban az Iskola.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja, hogy Szentgotthárd
Város Önkormányzata fenntartóként pályázatot nyújtson be a TIOP-1.1.1-11/1 Intézményi
informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban című pályázati kiírására a III. Béla
Szakképző Iskola informatikai fejlesztése tárgyában.
Határidő: 2011. november 18.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport
Szentgotthárd, 2011.10.20.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Pályázati lehetőség a bölcsőde felújítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Köztudomású, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde épülete több mint 30 éves, elavult építési
technológiával épült, korszerűtlen és pazarló. Immáron több előterjesztésben is tájékoztattuk
a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a bölcsődében a vizesblokkok felújításra szorulnak,
és ezt egyes szakhatósági vizsgálatok (ÁNTSZ) is már szóvá tették. Ha ez nem változik,
félő, hogy a működési engedély kerül veszélybe. Az épület lapos tetős, jelenleg is beázik
nagyobb mennyiségű csapadék esetén. Az épület vakolata mállik, a falak nincsenek
szigetelve - az épület szigetelése és nyílászárói is elavultak, ezek felújítása / cseréje is egyre
sürgetőbb fenntartói feladat. Szükséges lenne a fűtés-és a világításkorszerűsítésről is
mielőbb gondoskodni. (A helyiségekben 12-12 db egyizzós mennyezeti lámpa biztosítja a
világítást!) A víz-és a fűtésrendszer vezetékei, radiátorai gazdaságtalanok, rozsdásodnak. A
közlekedők, folyosók burkolatát is indokolt lenne cserélni, hiszen van ahol 30 éves
műanyagpadló látható.
A várható közoktatási változások kapcsán ugyan még – az előterjesztés megírásának
pillanatában – nem tudunk biztosat, az eddig tett nyilatkozatok alapján azonban úgy
jósolható, hogy a bölcsődék és óvodák fenntartása továbbra is önkormányzati feladat
lesz.
A közelmúltban pályázati felhívás jelent meg a Széchenyi Terv keretében, „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címmel
(NYDOP-5.1.1/B-11). A felhíváson belül a régiónkban a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésére és kapacitásának bővítésére lehet pályázatot benyújtani. A
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó konstrukció célja a gyermekvédelmi
törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni
ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások
fejlesztése és új férőhelyek létesítése. Ezen célok megvalósítására lehetőség van a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítésére, átalakítására,
felújítására, állapotjavítására.
Pozitív elbírálás esetén a pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. Az
igényelhető támogatás mértéke esetünkben az elszámolható költség 90 %-a. A felhívás
keretében igényelhető támogatás összege a régiónkban minimum 20 millió Ft,
maximum 80 millió Ft. A támogatott projekt megvalósításához előleg is igénybe vehető, az
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a lehet.
A pályázatok benyújtása 2011. szeptember 20–tól 2012. január 9-ig lehetséges.
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Bölcsődék fejlesztését célzó pályázatok esetén azonban kizárólag kapacitásbővülést
eredményező fejlesztések támogathatók! A már működő bölcsődei intézmények
fejlesztése esetében egy telephelyet érintő fejlesztés esetén, ha az érintett intézmény három,
vagy annál több bölcsődei csoportot működtet, a meglévő kapacitásokat legalább 25%-os
mértékkel kell bővíteni. A támogatási kérelemben be kell mutatni a tervezett fejlesztés
ütemezését oly módon, hogy a tervezett beruházás milyen és mekkora mértékben javítja az
intézmény ellátási körzetében élő 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának
lehetőségeit.
Felmerülhet, hogy vállalható-e ekkora mértékű kapacitásbővülés biztosítása
Szentgotthárdon. Az Ipari Park fejlesztése és ezáltal a városunkba áramló munkaerő
eredményezhet-e majd ennyivel több gyermeket a bölcsődében? Jelenleg 26 gyermek van,
2011. szeptembertől – 2012. januárig pedig várhatóan 45 gyermek lesz az intézményben a
folyamatos intézményi feltöltés miatt. A bölcsőde férőhelye a működési engedélye szerint
jelenleg 54 fő, várhatóan ehhez mérten kell a 25%-os kapacitásbővítést biztosítani, vagyis a
fejlesztés „eredményeképpen” várhatóan 68 fő gyermeket kell tudni elhelyezni a
bölcsődében. Ez minimum 14 férőhelyszám bővítést jelent, amely 1 bölcsődei csoportban
elhelyezhető, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét. A pályázat kezelővel
(VÁTI Kht.) egyeztetve elmondható, hogy a pályázathoz elég az előírt bővítés lehetőségét
biztosítani, mind a fizikai elhelyezés, mind a személyi feltételek biztosítása vonatkozásában
–> vagyis ez alapján nem kell garantálni, hogy 25%-kal több gyermek jár majd az
intézménybe, csak annak lehetőségét kell biztosítani.
Már működő intézmények esetén a módosított működési engedélyt és a jogerős
használatbételi engedélyt legkésőbb a projekt zárásakor (max. 24 hónap áll rendelkezésre)
be kell nyújtani. A működést engedélyező szerv a szolgáltatási tevékenységet engedélyezi,
ha a szolgáltatótevékenység tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban
meghatározott követelményeknek:
 A tárgyi feltételek, a fizikai elhelyezés tekintetében az intézmény jelenleg is
alkalmas a fenti kapacitásbővítés biztosítására.
 A személyi feltételek kapcsán ez már nem mondható el, ugyanis a mi esetünkben
plusz 1 csoporthoz 2 fő kisgyermeknevelőt kell biztosítanunk. Az intézmény
működtetési költsége pedig legalább ezen 2 fő bérével és járulékával emelkedne,
amely évente hozzávetőlegesen 3.094.000.-Ft többletköltséget jelentene. A projekt
fenntartási ideje 5 év! A pályázat kezelője szerint a kapacitásbővítést a működési
engedéllyel kell igazolni. A kapacitásbővülésnek megfelelő működési engedélyt pedig
akkor kapja meg az intézmény, ha a személyi feltételeket biztosítjuk, tehát – akár
ehhez alapot és normatívát adó gyermeklétszám nélkül is – legkésőbb a projekt
zárásától számítva 5 évig további 2 főt alkalmazunk. Mindennek a költsége 3 millió Ft
x 5 év, azaz összesen 15 millió Ft lenne, vagyis az előírt minimum 10%-os
pályázati önrész mellett ez további saját forrást jelenthet.
KSH adatai szerint (minden év május 31. állapot szerint) 2008. évben 56 fő-, 2009. évben 54
fő -, 2010. évben 53 fő -, 2011. évben 53 fő/év/átlag gyermek létszámmal rendelkezett a
Bölcsőde. Várólista nem volt.
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Szentgotthárdon 2009. január 01 - 2011. szeptember 12. között született gyermekek száma:
163 fő. A kistérségben (Szentgotthárd nélkül) 2009. január 01 - 2011. szeptember 12. között
született gyermekek száma: 118 fő. A korábbi években ennél több gyermek született a
térségünkben - ha csak Szentgotthárd városát tekintjük, a születendő gyermekek száma
évente átlagosan 15-tel csökken. Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a kapacitásbővítést a
helyi igények egyelőre nem igénylik. Kapacitásbővülést várhatóan kizárólag az Ipari
Park fejlesztése generálhat a következő években, azonban annak mértéke nehezen
becsülhető.
(2010. január 01-től jogszabály módosítás következtében megszűnt az a korábbi szabály,
amely lehetővé tette, hogy a működési engedélyben rögzített létszámhoz képest 120 %-ig
lehetett feltölteni a beírt gyermekek számát, most csak a működési engedélyben rögzített
létszámig 100%-ig kívánatos a gyermekek felvétele.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati lehetőséget megvitatni, a tárgyban a
fenntartó Társulási tanácsnak javaslatot tenni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen egyetért azzal, hogy
a SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítására a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
pályázatot nyújtson be a „NYDOP-5.1.1/B-11 ”Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” felhívásra, azzal, hogy a pályázat benyújtásáról
annak benyújtása előtt, a konkrét fejlesztési célok és pályázati költségvetés ismeretében
dönt véglegesen. Felkéri a Műszaki Irodát és a Kistérségi Irodát a pályázat előkészítésére.
Határidő: a pályázat előkészítésére legkésőbb: 2011. októberi testületi / kistérségi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás irodavezető
Gábor László irodavezető
Szentgotthárd, 2011. szeptember 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 28-i testületi ülésére
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás LEADER pályázathoz
Tisztelt Képviselő–testület!
Az ÁNTSZ megyei igazgatósága ez év elején jelezte, hogy az ivóvízhálózat, továbbá
zuhanyzók hiányában nem működhet ettől az évtől a Hársas – tónál a strand. Szentgotthárd
város önkormányzata nem tudta felvállalni az így felmerülő költségeket. A Képviselő-testület
2011. június 1-én megtartott nyílt ülésén hozott, 144/2011 számú Képviselő-testületi
határozattal úgy rendelkezett, hogy a Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó strand 2011. évi
megnyitásához szükséges feltételek költségeinek fedezetére nem tud forrást biztosítani. Ennek
okán Képviselő-testület elrendelte fürdést tiltó táblák kihelyezését.
Azonnal megindult a munka annak érdekében, hogy pályázati forrás felkutatásával, pályázat
benyújtásával mégis megteremtődhessenek a feltételek a strand megnyitásához –legkorábban
a 2012. évi fürdési szezontól.
Szeptembertől LEADER - pályázat keretén belül lehetőség nyílik sport- és szabadidős
tevékenységek javítása címen a szükséges feltételek megteremtésére. Az igénybe vehető
támogatás legkisebb mértéke 1.000.000; legnagyobb mértéke 3.000.000 – Ft. Fontos kitétel,
hogy Önkormányzat nem, non-profit szervezet azonban pályázhat. A Képviselő-testület
támogató döntése esetén a szentgotthárdi Horgász Egyesület vállalná, hogy pályázóként részt
vesz a megvalósításban. A projekt támogatásának intenzitása 100%, azaz önerőt nem igényel.
A projekt keretében zuhanyzó kerülne kiépítésre, illetőleg a parkoló melletti régi wc épület új,
vízöblítéses wc-k telepítésével felújításra kerülne, természetesen ehhez a megfelelő
szennyvíz-elvezetést is meg kell oldani. Ezen felül a pályázati kiírás további elemek
megvalósítását is elvárja – erre tekintettel ki lehetne építeni egy strandröplabda-pályát olyan
egyéb sportfelszerelésekkel kiegészülve, mint kosárpalánkok, kisméretű focikapuk. A
benyújtott pályázatnak csak jövő tavasszal lenne eredménye.
Az ivóvízhálózat kiépítése, ami hozzávetőlegesen 2.440.000; - forintba kerülne, nem kerülne
bele a pályázatba, nem annak keretén belül valósulna meg. A fedezet megteremtése érdekében
felmerült, hogy az OPEL gyár esetlegesen támogatást nyújtana, ebből valósulna meg az
ivóvíz kiépítése, ezért ez nem szerepelne a pályázatban.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, a pályázat utófinanszírozott, ezért a megvalósításra fordított
összegeket az Egyesületnek meg kell előlegeznie. A felmerülő kiadások teljesítéséhez az
Egyesületnek így előreláthatólag szüksége lesz Önkormányzati támogatásra, ennek mértéke és
módja későbbi megállapodás tárgya lenne.

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Horgász Egyesület Szentgotthárd pályázatot nyújtson be a Hársas-tó szabadstrandjának
fejlesztése tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoport

Szentgotthárd, 2011.10.20.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Labritz Béla
Környezetvédelmi tanácsnok

Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Sportcsarnok ügye
Tisztelt Képviselő – testület!
Az utóbbi hetekben számos egyeztetés folyt annak kapcsán, hogy a Társasági adóról szóló
törvény módosítása miatt lehetővé válhat Szentgotthárdon egy multifunkciós sportcsarnok
megépítése egy sportegyesület, a Szentgotthárdi Kézilabda Klub beruházásában. A Testület
meghozta a döntését az elmúlt hónapban arról, hogy a helyszínként szóba jöhető,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, a Kossuth L. utcában
lévő Városi Sporttelepen földhasználati jogot biztosít a Kézilabda Klub részére. A
megállapodás tervezete elkészült.
Időközben a tervek is elkészültek a sportcsarnokról és további egyeztetések történtek. Végül
kiderült, hogy ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, a sportegyesületnek saját erővel
kell rendelkeznie. Enélkül a projekt meghiúsul. Saját erőként a szervezet tulajdonában álló
ingatlan – ha annak értéke ezt az értéket eléri – beszámítható.
A megoldás tehát az, hogy: a szentgotthárdi sporttelepet átadjuk a Szentgotthárdi Kézilabda
Klub tulajdonába azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon a multifunkciós sportcsarnoknak el
kell készülnie.
Kétség kívül alaposan körül kell járni ezt a kérdést. Készült egy SWOT analízis, mely a
projekt előnyeit, hátrányait, a benne rejlő lehetőségeket és veszélyeket taglalja. Ezt 3. számú
mellékletként csatoljuk.
Az ingatlanon ha már a tulajdonjogot át kell adni, továbbra is meg kell tartani a
sportfunkciókat - a jelenlegi funkciók közül a labdarúgópályát és a tekepályát - a terület
tulajdonjoga így kerülhet át a Kézilabda Klubhoz.
Az ingatlan értéke az értékbecslés szerint 288.100.000.- Ft.
Vételárként ebből kiindulva javasolható a 300 millió forintos vételár megjelölése. Az ingatlan
értékbecslése az 1. számú mellékletben látható.
Az Egyesület köteles a vételárat a 2. számú mellékletben írtak szerint. természetben
biztosítani
Az Egyesület köteles a döntést megelőzően a megtérülési számításokat csatolni.
Az Egyesület köteles a döntést megelőzően az adásvételi szerződés tervezetét csatolni.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi --- helyrajzi számú ingatlan
tulajdonjogát a Vagyonrendelet 15.§-a alapján – figyelemmel a rendelet 8.§ (3) bek-ben
írottakra a Szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdonába átadja. Megállapítja, hogy az ingatlan
értéke az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti értékbecslést is figyelembe véve 300
millió Forint.
A tulajdonjog átruházása ellenérték fejében arra tekintettel történik, hogy
- a Kézilabda Klub a tulajdonába kerülő „Városi Sporttelep” megnevezésű ingatlanon a 2011.
évi LXXXII. Tv. által lehetővé tett sporttámogatást felhasználva multifunkciós sportcsarnokot
köteles felépíteni saját beruházásában

- köteles a sportcsarnok karbantartásáról, működtetéséről legalább 20 éven át gondoskodni.
- A megkötendő adásvételi szerződésben rögzíteni kell az Előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti vállalásokat.
- A tulajdonjog - változás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethető. A Képviselő – testület
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok legkorábban 2011. szeptember 30al történő aláírására.
- Arra az esetre, ha a beruházás nem történik meg, az ingatlan tulajdonjogát vissza kell adni
Szentgotthárd Város Önkormányzatának.
Szentgotthárd 2011. szeptember 20.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:

2. számú melléklet
A Városi Sporttelep tulajdonjogának átruházása esetén
fizetendő ellentételezésről
1.) A Városi Sporttelep tulajdonjogának átruházása esetén az ellenszolgáltatásnak a része,
hogy az elkészülő sportcsarnokban Szentgotthárd város Önkormányzata a szentgotthárdi
diáksport egyesület számára illetve a szentgotthárdi oktatási intézmények számára ingyenes
sportcsarnokhasználatot kapjon 20 éven keresztül olyan formában, hogy hetente 13 órát a
diáksport keretében, 10 órát pedig az iskolai testnevelés keretében lehessen a sportcsarnokot
használni. Ez megfelelő szervezéssel iskolai testnevelési órán a csarnokot megosztva
használva jelentős segítséget adhat a szentgotthárdi testnevelési oktatásnak. Az Egyesület által
megadott 7500.-Ft/óra díjból kiindulva ez 20 év alatt mai árakon számolva 180 millió forint
ellenszolgáltatást jelent.
2.) Ezen túlmenően Szentgotthárd Város Önkormányzata részére kifejezetten önkormányzat
által szervezett városi rendezvényekre évente legfeljebb 3 napon a sportcsarnokot ingyenesen
rendelkezésre kell bocsátani.
3.) Mivel a jelenlegi épületet melyben az öltözők és a tekepálya van, le kell bontani, helyette
új tekepályát kell építeni és benne a szentgotthárdi tekecsapat számára ingyenes
pályahasználatot kell biztosítani. (Azt jelezzük, hogy a jelenlegi tekepálya két bajnokság
múlva nem lesz már használható – ha a szentgotthárdi tekesport számára a feltételeket
biztosítani akarjuk, akkor új, a mai szabványoknak megfelelő pályát kellene erre az időre
megépíteni).
4.) A jelenlegi öltözőépületben lévő sportöltözőket illetve a labdarúgó klub működéséhez
szükséges helyiségek használatát az új sportcsarnokban kell lehetővé tenni használati/bérleti
díj fizetése nélkül - 20 éven keresztül.
5.) A jelenlegi sportpálya, és az ahhoz tartozó nézőtéri rész zökkenőmentes, akadálymentes
használatát folyamatosan biztosítani kell a szentgotthárdi labdarúgás (felnőtt – ifjúsági –
serdülő – gyermeklabdarúgás) számára.
6.) Lehetővé kell tenni a sportpálya esetleges korszerűsítését, bővítését, futópálya kialakítását
a sportpálya körül és lehetővé kell tenni ennek zavartalan használatát a szentgotthárdiak
számára.
7.) Biztosítani kell, hogy a sportcsarnokhoz tartozó parkolókat az odalátogatók ingyenesen
használhassák. Az ingyenes használatot lehetővé kell tenni a sporttelepen folytatott más
sportrendezvények esetében is.
8.) A szerződésben vállaltak biztosítására az ingatlanra Szentgotthárd Város Önkormányzatát
megillető jelzálogjogot kell biztosítani.
9.) Biztosítani kell továbbá a terület visszavásárlási jogát abban az esetben, ha a sportcsarnok
mégsem épül meg vagy nem kap az elkészült épület használatbavételi engedélyt. A
visszavásárlás esetén az önkormányzat akkora összeget köteles a területért visszafizetni,
amekkora összeget a visszavásárlásig az ingatlanért megkapott.

3. számú melléklet
Erősségek
- Kevés mo-i kisváros számára adatik
meg ez a lehetőség, hogy ekkora
összegű támogatáshoz jusson
- A városi sporttelepen való elhelyezéssel
a csarnok szervesen kapcsolódik a
fürdőhöz és a fejlesztendő
üdülőterülethez
- Megfelelő körülményeket teremt a
városi csapatoknak, egyesületeknek
- Új közösségi színtér létesül
- A megépítéshez a források
rendelkezésre állnak – az
önkormányzatnak nem kell anyagi erőt
hozzátenni.

Gyengeségek
- A jogszabály erősen lekorlátozza a
felhasználás területeit
- - iskolai sportcsarnok építésére
lenne szükség az Arany Iskolában.
Sajnos az iskolai testnevelés
oktatásba kevésbé bevonhatónak
látszik
- A kihasználásáról nem készültek
felmérések
- Időtényező – nagyon rövid idő alatt
kell dönteni egy ekkora projektről 2011.09.15-ig már tervek kellettek.
- Nem történt piackutatás, felmérés
szüksége van-e a városnak ekkora
csarnokra. Milyen kihasználtság
várható?
- Sportegyesület lesz a beruházó és a
fenntartó, amely ilyen feladathoz
humánerőforrással nem rendelkezik
- A működtetést finanszírozni egy kis
Egyesület által kell
- Ki nyújt segítséget az Egyesületnek
ha nem tudja fenntartani a
létesítményt?
- Mindenre kiterjedő aláírt szerződést
kötött az Egyesület a tervek
elkészülte előtt.
- A 30 % önerőt az
Önkormányzatnak kell odaadnia az
ingatlan tulajdonjoga formájában
- Nem tudni mi történik a meglévő
öltöző épülettel és tekepályával
- Parkolók kialakítása

Lehetőségek
Veszélyek
- Minőségi Sportcsarnokot kaphat a
- Legkomolyabb veszély az
város, a jelenlegi anyagi helyzetben még
időtényezőből fakad, nem volt idő
pályázati forrásból sem valósulhatna
kidolgozni a programot
meg ilyen beruházás
- Kihasználatlan lesz az épület, mert
- A megye egyik legjobb sportcsarnoka
vélhetően csak magas bérleti díj
jöhet létre
mellett lesz rentábilis
- Kézilabda sport erősítése
- Nem tudni pontosan mennyiből
- Egyéb sportágak fejlesztésének
épül, mekkora éves költséget jelent
lehetősége
a fenntartása, milyen bevételekkel
- Nagyrendezvényeknek helyszín
lehet számolni
biztosítása
- A bevételek elmaradnak a
- Sport és turizmus összekapcsolása –
fenntartási költségektől, de a

(külföldi) csapatok edzőtáborozásához
megfelelő körülményeket teremt

- lehetőség nívós sportrendezvények (egyes
sportágak bajnoki döntőinek megrendezésére
- lehetőség az ingatlan ellenértéke fejében egy
új tekepálya megépítésére a területen

létesítményt 15 évig fenn kell
tartani
- A legfontosabb önkormányzati
sportcélú ingatlan kikerül az
önkormányzat tulajdonából, az
ellenszolgáltatást csak évek alatt
kap érte a város

Előterjesztés
a Képviselő – testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Vagyonrendelet módosítása
Tisztelt Képviselő – testület!
Az utóbbi hetekben számos egyeztetés folyt annak kapcsán, hogy egy multifunkciós
sportcsarnok megépítése lehetővé váljon. Ennek a helyszíneként a Szentgotthárd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, Kossuth L. utcában lévő Városi
Sporttelepet találták alkalmasnak.
Időközben a tervek készültek a sportcsarnokról és további egyeztetések történtek. Végül
kiderült, hogy ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, a beruházó Szentgotthárdi
Kézilabda Klubnak saját erővel kell rendelkeznie. Enélkül a projekt meghiúsul. Saját erőként
a szervezet tulajdonában álló ingatlan beszámítható.
Ehhez viszont a szentgotthárdi sporttelep tulajdonjogát át kell adni a beruházást végző
szervezetnek.
Mindezeknek jelen pillanatban jogi akadálya is van, vagyonrendeletünket ennek okán
módosítani szükséges.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet jelenleg így szabályoz::
„Sportpályák , sportcélú létesítmények:Értékesítésére csak a sportegyesület
megszűnése esetén sport és szabadidős tevékenységbiztosítása mellett minősített többségű
döntéssel van lehetőség.”
A rendeletünket ennek megfelelően módosítani szükséges – de érdemes is, hiszen ennek a
mostani megfogalmazásnak, az átruházhatóság megkerülhetetlen kritériumának
„sportegyesület megszűnését” kikötni nem különösebben célszerű.
A sportcélú ingatlanokhoz fűződő különleges érdek az, hogy azok továbbra is sportcélra
legyenek használva – és bármilyen tulajdonosváltozás is van, az sportcélú ingatlan
maradhasson. Ennek megfelelően teszünk javaslatot a módosításra.
A következő kérdés a tulajdonjog átadása – a rendeletmódosítás hatályba lépését követően.
Az Államháztartási Törvény így fogalmaz:
108. § (1) Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó - a költségvetési törvényben, az
állami vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi
önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában
meghatározott értékhatár feletti -vagyont értékesíteni, a vagyon feletti
vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha
törvény vagy állami vagyon esetében törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
kivételt nem tesz -csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés
útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés:
a) a bérbeadásra, használatba adásra, vagyonkezelésbe adásra, amennyiben az
államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami,
önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik,
b) ingatlancserére, amennyiben külön jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy
más módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is ingatlan,
c) a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az
Ötv. 80/A. § (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adására.

A Vagyonrendeletünk erről így rendelkezik:
15. § Vagyon elidegenítése
(1) Vagyont értékesíteni 20 millió Ft értékhatár felett versenytárgyalás útján lehet,
kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. A versenytárgyalás a képviselő-testület döntése alapján
nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tévő
részére lehet.
(2) 20,-M/Ft alatti vagyontárgyakat a helyben szokásos módon lehet értékesítésre
meghirdetni. Helyben szokásos mód: helyi újság, Városi TV., helyi honlap
Nem kell versenytárgyalást tartani abban az esetben, ha a pályázó legalább 51 %
önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, valamint az ipari park területén lévő
építési terület értékesítése esetén. 5Nem kell értékesítésre meghirdetni telekhatár rendezés
esetén a telekhatár-rendezés miatt elidegenítésre kerülő ingatlanrészt.
A javasolt módosítást ehhez az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem, hogy a T. Testület a rendeletmódosításról határozzon.
Szentgotthárd 2011. szeptember 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének ---/2011. számú rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelete módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított jogkörében
eljárva a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§-ának b./pontja,
valamint a 80.§.(1)bekezdése alapján, az ott biztosított felhatalmazás szerint - figyelembe
véve Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.§.(1) és (2) bekezdésében,
valamint az Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az alábbi rendeletet alkotja meg
1.§ (1) Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet (továbbiakban
Rendelet) 8.§ (3) bekezdése (Sportpályák , sportcélú létesítmények:Értékesítésére csak a
sportegyesület megszűnése esetén sport és szabadidős tevékenységbiztosítása mellett
minősített többségű döntéssel van lehetőség) a következők szerint módosul:
„Sportpálya és sportcélú létesítmény értékesíthető különösen a sportlétesítményt működtető
sportegyesület megszűnése esetén, továbbá abban az esetben, ha a sportpályán és sportcélú
ingatlanon előre meghatározott, kiemelt jelentőségű és a város érdekeit szolgáló sportcélú
beruházást kívánnak megvalósítani. A tulajdonjog átruházása csak akkor lehetséges, ha a
területet annak teljes terjedelmében továbbra is sport- illetve esetleg szabadidős
tevékenységre illetve ezek kiszolgálására szolgáló létesítmények, építmények elhelyezésére
használják. A sportpálya- és sporetcélú ingatlan gazdálkodó szervezet részére csak akkor
idegeníthető el, ha az legalább 51 %-ban önkormányzati részvétellel működő gazdasági
társaság vagy szentgotthárdi székhelyű, a PTK 685.§ c) szerinti gazdálkodó szervezetnek
nem minősülő szervezet – elsősorban sportegyesület. Sportpálya és sportcélú létesítmény
átadásáról csak minősített többséggel lehet dönteni.”
(2) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése egyebekben nem változik.
2.§ A Rendelet 15.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
(2) 20,-M/Ft alatti vagyontárgyakat a helyben szokásos módon lehet értékesítésre
meghirdetni. Helyben szokásos mód: helyi újság, Városi TV., helyi honlap
Nem kell versenytárgyalást tartani abban az esetben, ha a pályázó legalább 51 %
önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a pályázó olyan
szentgotthárdi székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem minősülő
szervezet, amely a tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az önkormányzat
kötelező feladatkörébe tartozó feladat(ok) külön ellenszolgáltatás nélküli ellátását legalább 20
éven keresztül valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése esetén. 5Nem
kell értékesítésre meghirdetni telekhatár-rendezés miatt elidegenítésre kerülő ingatlanrészt.
3.§ Záró rendelkezések
(1) A Rendelet egyebekben nem változik.
(2) Ez a rendelet 2011. szeptember 29-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszíti.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Indokolás
Az 1.§-hoz
A Javaslat a sportcélú ingatlanok értékesíthetőségét szabályozza újra. A javasolt változások egyértelműbbé és
életszerűbbé teszik ezt a jogintézményt. Elsődleges cél az, hogy a sportcélú ingatlan továbbra is ilyen céllal
működjön. A Javaslat előtérbe helyezi még a helyi szempontokat, hiszen vagy önkormányzati többségű
gazdasági társaság vagy szentgotthárdi székhelyű egyéb szervezet lehet a sportingatlanok új tulajdonosa.
A 2.§-hoz:
A Javaslat azokat az eseteket bővíti ki amikor önkormányzati ingatlan versenytárgyalás tartása nélkül cserélhet
gazdát. A bővítés szigorú és kemény feltételeket tartalmaz ezzel is jelezve, hogy fontos önkormányzati érdekből
van csak lehetőség arra, hogy valaki versenytárgyalás nélkül juthasson önkormányzati vagyonhoz.

Tisztelt Címzettek!
Az utóbbi időben több körös egyeztetés volt arról, hogyan legyen biztosítva az érintett telekingatlan tulajdonjoga
a Klubnak, mely a Sportcsarnok megvalósításához az önerőt adja.
Arról, hogyan kapná meg a Klub a telekingatlant, sajnos a mai napig nincs kiforrott elképzelés és menetrend.
A legutóbb a Polgármester úrtól kapott levél (könyvvizsgálói levél a jegyzőnek, de hivatali e-mail címről hivatali
e-mail címre!) csak a problémákról és a lehetséges kockázatokról beszél úgy, hogy a levélíró tetten érhetően
nincs tisztában a sporttámogatási jogszabállyal.
Nem szívesen, de le kell írnunk: az Önkormányzatnak (jegyzőnek) el kell döntenie, hogy a projekt érdekében a
megoldást keresi vagy a lehetséges politikai, egyéb kockázatokat hangoztatva csak a nehézségeket teszi előtérbe.
Az Önkormányzat részéről többször volt hivatkozás az Önkormányzat vagyonrendeletére, mint irányadó
rendeletre, ezért megkerestük és elolvastuk azt.
A 4/2011-es rendelet 8. § -a alapján egyértelmű, hogy a rendelet jelenlegi szabályai alapján semmilyen
módon nem adható át a telekingatlan az egyesületnek, azt mindenképpen módosítani kell!
Erre a módosításra készítettünk egy javaslatot, mely lényegében tartalmazza a főbb pontokat, de lehet, hogy jogi
megfogalmazásban pontosításra szorul. Ezt mellékelten küldjük.

Kérjük az Önkormányzat sürgős intézkedését, mert meglátásunk szerint jelenleg ettől függ a projekt sorsa.
Üdvözlettel:
Pápai László
Zsolwien Kft.

Az Önkormányzat vagyonáról rendelkező 4/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet
javasolt módosítása:

8. § (3) bekezdésében:
Sportpályák, sportcélú létesítmények:
.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Ingatlan vásárlási kérelem (Dr. Szűcs György)
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 3206 hrszú, 479 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan (térkép 1. sz.
melléklet). Az ingatlan tehát Farkasfai városrészen fekszik.
Dr. Szűcs György 1142 Budapest, Szatmár u. 61/b. sz. alatti lakos a melléklet kérelemmel
fordultak (2. sz. melléklet) a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben kérelmezi fent körülírt
ingatlan számára történő értékesítését.
Dr. Szűcs György tulajdonát képezik a szomszédos 3203-as és 3217 hrsz-ú ingatlanok.
Jelenleg a 3206 hrsz-ú önkormányzati ingatlan nem rendelkezik közúti csatlakozással
értékesítés esetén és az új tulajdonos akarata szerint a 3217 hrsz-ú telek egyesítésével ez a
probléma is megoldódna.
Az építésügyi hatóság véleménye:
A telek közvetlenül úttal nem megközelíthető.
A település szerkezeti terve szerint a terület a telekegyesítést követően sem lesz beépíthető,
zöldterületként lehet hasznosítani.
Az ingatlan értékesítése mellett szól az is, hogy miután az ingatlan jelen állapotában közúttal
nem határos, sem annak megközelítése, sem annak később más vevő részére való értékesítése
nem valószínűsíthető.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001. (II. 1.) ÖKT rendelet szerint
a fenti ingatlan az önkormányzat egyéb vagyona körébe - a forgalomképes vagyonelemek
közé - tartozik.
Az önkormányzat egyéb vagyona: Az önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon
vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába.
Az önkormányzat egyéb vagyona forgalomképes.
Vagyon elidegenítése:
20,-M/Ft alatti vagyontárgyakat a helyben szokásos módon lehet értékesítésre meghirdetni.
Helyben szokásos mód: helyi újság, Városi TV., helyi honlap
Az egyéb vagyon az alábbiak szerint értékesíthető:
A képviselő-testület vagyon értékesítéséről legalább egy nyomtatott sajtó és legalább egy
elektronikus médiumban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt. Nem kell
pályázatot kiírni tulajdonosi közösség megszüntetése és telekhatár-rendezés, csere és az
önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához szükséges
elidegenítés esetén.
A képviselő-testület a belterületi ingatlanok esetében független forgalmi értékbecslés alapján
dönt a vagyon értékesítéséről.

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206 hrsz-ú,
479 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3206 hrsz-ú,
479 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű 1/1 arányban tulajdonában lévő
ingatlant nem értékesíti.
Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés
Felelős: Tófeji Zsolt vezető-tanácsos
Szentgotthárd, 2011. szeptember 13.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

JELENTÉS
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról
I. A Polgármesteri Hivatal munkájáról
Hatósági és Okmányiroda:
1. 2011.08.29. napján 1 fő közfoglalkoztatott kezdte meg munkáját a SZOI-ban, mint gondnok.
2011.09.01.napján pedig az önkormányzat állományában 7 fő közfoglalkoztatottat vettünk fel. 1 főnek,
akit kiközvetíttetünk közfoglalkoztatásba, de nem vállalta el a munkát, meg kellett szüntetni az aktív
korúak ellátását. Az ő helyére szeptember közepétől tudunk egy főt foglalkoztatni.
2011.szeptember 01.napjával megváltozott a közfoglalkoztatottak munkabérének összege. A
szeptemberben kezdő közfoglalkoztatottak bére már csak bruttó 57.000Ft a szakképzettséget nem
igénylő munkakörben, és bruttó 78.000Ft a szakképzettséget igénylő munkaköröknél.
2. Augusztus hónapban hosszabbított ügyfélfogadás során 75 ügyet intéztünk.
Folyamatosan eljárunk a be nem fizetett közigazgatási bírság miatti gépjármű forgalomból való
kivonások ügyében.
A bank kártyás fizetés rendben működik, napi átlagban 4-5 személy él ezzel a fizetési lehetőséggel.
3. Szeptember 21-én 4 felnőtt és egy kiskorú állampolgársági eskü letételére kerül sor. Egy személy ukrán
állampolgár, a többiek román állampolgárságúak. Valamennyien egyszerűsített honosítási kérelemmel
kapták meg a magyar állampolgárságot.
4. 14 egyéni vállalkozó törvényes működésének hatósági ellenőrzése van folyamatban, 10 egyéni
vállalkozó hatósági ellenőrzése befejeződött, megállapítást nyert, hogy az egyéni vállalkozók a hatályos
jogszabályok alapján, törvényesen működnek.
1 fő üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató hatósági ellenőrzése van folyamatban.
5. Vendéglátó üzletek működésével összefüggő zavaró környezeti hatások miatt több hatósági eljárást
folytatunk.
30 napra bezáratásra került egy vendéglátó üzlet a NAV kezdeményezésére engedély nélküli pénznyerő
automata működtetése miatt.
6. Továbbra is folynak a népszámlálás előkészületei. Szeptember 22-én kerül sor a szentgotthárdi összeírók
és felülvizsgálók KSH általi oktatására. A számlálóbiztosok szeptember 27-30 között minden címre
eljuttatják az adatszolgáltatói csomagot. Az összeírást kizárólag október 1-én lehet megkezdeni.
Önkitöltésre és interneten történő adatszolgáltatásra október 1-16. között van lehetőség. A
számlálóbiztos október 1. és október 31. között keresi fel személyesen a címeket.
Felhívjuk a lakosság figyelmét a házszámok, ajtószámok kihelyezésének fontosságára, a címek
postaládákon való elhelyezésének szükségességére!

1/13

Műszaki Iroda:


Megtörtént a Szentgotthárd – Zsida, Örökzöld utca temetőhöz vezető szakaszának, illetve a Szentgotthárd –
Farkasfa, Fővég utca 450,00 fm-es szakaszának felújítása. A felújítások során alkalmazott technológia a
szűkös pénzügyi lehetőségek függvényében került alkalmazásra. (Örökzöld utca mart aszfaltos kiegyenlítés,
kétrétegű zárás, Fővég utcába mart aszfaltos kiegyenlítés). Végleges megoldás lenne az utcák hengerelt
melegaszfalttal történő lezárása, illetve a csapadékvíz-elvezetés rendezése. Kivitelező: UTPLAN Kft.
Zalaegerszeg



Megtörtént a Szentgotthárd Rózsa F. utca – Zsidai utca, illetve a zsidai focipálya előtti nyílt csapadékvízelvezető árkoknál a padka nyesése, az árkok iszapolása, átereszek mosatása, valamint a Szentgotthárd-patak
250,00 fm-es szakaszának iszapolása. Kivitelező: Vízéptek Bt. Szombathely



Megtörtént a Szentgotthárd-Rábakethely, 190. hrsz-ú út (volt határőr laktanyánál) mellett haladó
csapadékvíz-elvezető ároknál a padka nyesése, illetve az árok iszapolása, valamint a SzentgotthárdRábakethelyi városrészen a 052. hrsz-ú önkormányzati út Kis utcai kereszteződésébe rácsos folyóka építése
és csatlakozó 260,00 fm hosszúságú árok iszapolása. Kivitelező: UTPLAN Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során előírt Szentgotthárd-Máriaújfalui, Hársas-tó árapasztó
műtárgyának szakértői felülvizsgálata. Az elkészült szakértői dokumentáció alapján ajánlatokat kértünk a
szükséges beavatkozások megtételére. Szakértői felülvizsgálatot végezte: Linakron Kft. Zalaegerszeg



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



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



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



Megtörtént a városban megrongált hulladékgyűjtők helyreállítása, illetve rögzítése. Sajnos a helyreállítás
után néhány nappal ismét történtek rongálások. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat



Megtörtént a zsidahegyi városrészre a lakók kérésének megfelelően az éthordó tartóállvány (fém) legyártása
és kihelyezése. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat



Megtörtént a Városi Gondozási Központ udvarán lévő 3 db veszélyes, vágás érett fenyőfa alpinista
módszerrel történő kivágása. Folyamatban van a kidöntött rönkök elszállítása, illetve a gallyak eltávolítása.
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Kivitelező: Varga Tibor lakott területi fakivágási engedéllyel rendelkező vállalkozó, illetve Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat


Az E.ON megbízást adott a Villkász Kft.-nek a közcélú villamos-energia hálózata mentén lévő, a biztonsági
övezetet sértő növényzet eltávolítására. A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM
rendelet alapján a villamos-energia hálózat biztonsági övezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan
tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani. Amennyiben ezt nem teszi meg az ingatlan
tulajdonosa, használója, akkor a szolgáltató a hálózat biztonsági övezetét sértő növényzetet eltávolíthatja,
amely során nem köteles kertészeti, esztétikai szempontokat figyelembe venni. Továbbá a szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján pénzbírsággal sújtható az, aki nem növénymentesíti a
villamosmű biztonsági övezetét.
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Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma:
- Lakóház használatbavételi engedélyek száma:
- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma:
- Magánszemélyeknek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.):
- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma:
- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
- Építésrendészeti eljárások száma:
- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma
- Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

3
2
3
4
2
9
1
3
1

Pénzügyi Iroda:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások alakulásáról a
pénzforgalmi adatok alapján.
Folyószámla hitelünk 2011. augusztus 1-én:
Bevételek . augusztus 1 – . augusztus 31.:
Kiadások . augusztus 1 – . augusztus 31.:
Elszámolási számla egyenlege aug. 31-én:

- 273.930.064,- Ft
46.676.079,- Ft
- 47.239.156,- Ft
- 274.493.141,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk 275.000 e/Ft. A két ülés közti
beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk a szeptember 15-én esedékes adóbevételek nagy
részének beérkezését követően -50.772.929,- Ft, tehát továbbra is a működésünk forrását a folyószámlahitel
biztosítja.
Ismételten felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására, a
bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség fenntartása
érdekében!

Egyéb:
A Képviselő-testület 2/2011. sz. határozatával fogadta el az un. Önkormányzati Megtakarítási Program
intézkedési tervét, ill. 62/2011. sz. határozatával a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások beszerzési
tárgyainak körét. Az alábbiakban összefoglaljuk a programban eddig lefolytatott eljárások eredményeit:
Önkormányzati megtakarítási program 2011-2012.
Közbeszerzés tárgya

Eljárás állapota

Megjegyzés

Folyószámla vezetés, folyó-számla
hitelkeret
és
munkabérhitel
biztosítása
Folyószámla
hitelkeret
és
munkabérhitel biztosítása

Lezárult
Eredménytelen

Villamos energia beszerzése

Eredményes

Új, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás került
lebonyolításra
a
folyószámla
hitelkeret
és
munkabérhitel biztosítása tárgyban
Szerződéskötés időpontja: 2011.09.23.
Szerződés időtartama:
2011.09.25-2012.09.25.
Nyertes ajánlattevő: OTP Bank Nyrt.
A hitelhez kapcsolódó költségek nem változtak.
Szerződés aláírása folyamatban.
Szerződés időtartama:
2011.10.01-2012.09.30.

Eredményes
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Utalványok – étkezési, szociális beszerzése

Lezárult
Eredményes

Tisztítószerek
és
papíráruk beszerzése

Lezárult
Eredményes

higiéniai

Élelmiszer alapanyag beszerzés

6 rész tekintetében lezárult,
Eredményes
11 rész vonatkozásában
új
eljárás
kerül
kiírásra

Nyomtatvány, irodaszer,
papíráru beszerzése

Lezárult
Eredményes

irodai

Vezetékes földgáz beszer-zése

Eredményes

Takarítási
beszerzése

Ajánlattételi
szakasz
Folyamatban
Előkészítés alatt

szolgáltatás

Gyógyszer,
laboratóriumi
reagensek, a járóbeteg-ellátás
anyagai beszerzése
Folyékony kommunális hulladék
begyűjtése,
szállí-tása
és
ártalmatlanításra
történő
elhelyezése.
Központi háziorvosi ügye-let
ellátása
Egészségügyi
szolgálta-tások,
szakrendelések
Telekommunikációs
szolgáltatások

Nyertes ajánlattevő:
E-On Energiaszolgáltató Kft. (Budapest)
Megtakarítás – 12 hónapra számítva Önkormányzat szinten: 18.134.632,- Ft
Nappali villamos energia esetében a megtakarítás: 1063%, a közvilágítás esetében 55%.
Szerződéskötések megtörténtek.
Szerződés időtartama: határozatlan
Nyertes ajánlattevő:
Le Chéque Déjunier Kft.(Budapest)
Megtakarítás – 12 hónapra számítva Önkormányzat szinten: 353.640.-Ft
Megtakarítás 65 %.
Szerződéskötések megtörténtek.
Szerződés időtartama: határozatlan
Nyertes ajánlattevő:
Medi-Tork Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Sopron)
Megtakarítás számítás folyamatban.
Szerződéskötések a lezárult részek tekin-tetében
megtörténtek.
Szerződés időtartama: határozatlan
Nyertes ajánlattevők:
1.Hal beszerzés: Halker Kft. (Balatonboglár)
2.Pékárú beszerzés: FERROSÜT Kft. (Szombathely)
3.Gyümölcs beszerzés: Horváth László EV
(Németfalu)
4.Mirelit áru beszerzése: Halker Kft. (Balatonboglár)
5.Zöldség, savanyúság, tojás beszerzés: Horváth
László EV (Németfalu)
6.Fűszerek, kávé, italpor és egyéb élelmiszerek
beszerzése: Uniexport Trade Kft (Budapest) és
Gasztro Miskolc Kft (Miskolc)
Új hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás előkésztés alatt.
Szerződéskötések megtörténtek.
Szerződés időtartama: határozatlan
Nyertes ajánlattevő:
PBS Hungária Kft (Budapest)
Megtakarítás számítás folyamatban
Szerződéskötés tervezett időpontja:
2011.09.26.
Szerződés időtartama:
2011. 10.01-2012.07.01.
Nyertes ajánlattevő:
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. (Budapest)
Megtakarítás számítás folyamatban
Ajánlattételi határidő: 2011.10.17.

Az eljárás tervezett kezdő időpontja:
2011. 10. 30.

Előkészítés alatt

Az eljárás tervezett kezdő időpontja:
2011. 10. 30.

Előkészítés alatt

Az eljárás tervezett kezdő időpontja:
2011. 10. 30.
Az eljárás tervezett kezdő időpontja:
2011. 10. 30.
Az eljárás tervezett kezdő időpontja:
2011. 10. 30.

Előkészítés alatt
Előkészítés alatt
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Kistérségi Iroda:
Tanévnyitó:
2011. szeptember 1-jén Szentgotthárdon is elkezdődött a 2011/2012-es tanév.
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény ünnepélyes tanévnyitóját a Várkertben tartották. Idén
Szentgotthárdon 82 kis elsős kezdte meg tanulmányait a SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4.
Évfolyamán.
Az intézmény össz .tanulólétszáma:
-SZOI Ált.Isk. Arany János 1-4. Évfolyam: 16 osztályban 339 fő,
2 eltérő tantervű osztályban 19fő,
-SZOI Ált. Isk. Széchenyi István 5-8. Évfolyam: 11 osztályban 261fő,
-SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 13 osztályban 320 fő
-SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola: 8 osztályban 111 tanuló,
-SZOI Takács Jenő AMI : 285 fő.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban szintén szeptember 1-jén volt a tanévnyitó.
23 osztályban 530 tanuló kezdte illetve folytatja tanulmányait.

TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBBTANULÁSRÓL:
A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 46 végzős diák tett sikeres érettségi vizsgát júniusban. Közülük 36
fő folytatja tanulmányait főiskolán vagy egyetemen ( 4 fő Szlovéniában ), 9 fő felsőfokú szakképzésben tanul
szeptembertől és 1 fő pedig OKJ-s képzésben vesz részt.
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében a 135 végzős közül 19 fő folytatja tanulmányait
főiskolán vagy egyetemen, 43 fő továbbra is a Szakképzőben marad. A munkaerőpiacon 42 főnek sikerült
elhelyezkednie, 30 fő viszont még továbbra is állás keres. (1 tanulónak évet kell ismételnie.)

II. Tájékoztatók
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 2011. augusztus havi
információs jelentése
Nyilvántartott álláskeresők száma: 535 fő. A regisztrált álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 6 %-al,
33 fővel csökkent. Tárgyidőszakban 55 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba, 38 fővel kevesebben, mint
az előző időszakban. A belépők összetételét vizsgálva 46 fő volt már korábban nyilvántartott, 9 fő pedig első
ízben került regisztrálásra. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (12 fő) és kereskedelemből,
vendéglátásból (9 fő) érkeztek. A nyilvántartott pályakezdők száma 38 fő, 4 fővel csökkent az előző
időszakhoz képest.
Tárgyidőszakban kilépők száma: 90 fő, ez 2 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbben az önálló
elhelyezkedés (29 fő), együttműködés hiánya (30 fő), közvetítés 2 fő és rövid időtartamú keresőtevékenység(22
fő) miatt léptek ki. Munkáltató, mely nagyobb létszámban fogadott álláskeresőket, nem volt.
Nagyobb létszámú állásajánlat érkezett: Vállalkozások 23 fő, közigazgatási szerv (közmunka) 33 fő
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Hiányszakmák: erősáramú villanyszerelő, szakács, felszolgáló, eladó
Speciális követelmények nem voltak. A felajánlott munkabérek zöme minimál bér és a bérminimum
környékén.
A beérkező álláshelyek száma (56 fő) az előző időszakhoz képest 82 fővel csökkent. A beérkezett álláshelyek
zöme (81 fő)támogatott, 23 fő nem támogatott.
Leggyakrabban keresett állások: közmunkások (33 fő) eladó (10 fő), egyéb közösségi szolgáltatás (17 fő).
A TÁMOP-s eszközökre folyamatosan érkeznek igények. Bér jellegű támogatás híján, vagy azzal kombinálva,
egyre elterjedtebb a munkáltatók körében a START kártya program. A képzések nagy része még el sem indult, s
forráshiány miatt be is fejeződött. A szolgáltatások közül az egyéni munka és képzési tanácsadás és a
rehabilitációs tanácsadás jól működik.

III. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük és ha szükséges
korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-

A 27/2010.(IX. 23.) rendelet: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása értelemszerűen változtatást nem igényel.

-

A 28/2010.(IX. 29.) rendelet: Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának, valamint szabályozási
tervének egységes szövegéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.

IV. Válasz képviselői felvetésekre:
Dr. Reisinger Richard : A Deák F. u. 8. volt Turistaszálló állagmegőrzéséről, átépítéséről, esetleges lebontásáról
egyeztető tárgyalást tartottunk 2011. 09. 15.-én. A tárgyaláson megjelent a Molnár György tulajdonos, Kenedi
László a tulajdonos képviselője, Huszár Gábor polgármester, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, Labritz Béla
környezetvédelmi tanácsnok, Lantos Andrea és Fekete Tamás.
A tulajdonos tájékoztatta a résztvevőket, hogy engedélyezési tervdokumentációval rendelkezik és az ingatlanon
13 db lakást, továbbá 4 db üzletet szándékozik építeni. A kivitelezést eddig forráshiány miatt nem tudta
elkezdeni. A beruházási költség 157.500,- eFt lenne, melynek önrészét (az ingatlan jelenlegi értéke) 35 .000,Ft-ot biztosítani tudnák.
A polgármester úr felszólította a tulajdonost, hogy az ingatlan átépítését záros határidőn belül kezdje meg, vagy
bontsa le az épületet. Labritz Béla a jelenlegi állapot káros környezeti hatásaira hívta fel a figyelmet.
A tulajdonos a banki finanszírozás nehézségei miatt segítséget kért az önkormányzattól. A polgármester úr a
megyei OTP Bank vezetőjéhez irányította. A Bank szakemberei 2011. 09. 21.-én az esetleges hitel folyósítás
ügyében fogadják a tulajdonost.
A tulajdonos vállalta, hogy szeptember végéig az épületen az állagmegóvó, balesetmegelőző, rágcsálóirtó
munkákat elvégzik.
Dömötör Sándor : A kettős körforgalom területén levő úthibáról az út kezelőjét a Magyar Közút Nonprofit Zrt
Vas Megyei kirendeltségét értesítettük és kértük a hiba soron kívüli kijavítását.
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Szentgotthárd, 2011. szeptember 20.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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V. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2011. szeptember 19-én
CÍME

Szentgotthárd-Farkasfa
településrész
ivóvízminőség-javítása

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

132/2009.
179/2010.

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

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

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

Regionális
Légszennyezettségi
Mérőrendszer

Harmadik célkitűzés
Határon átnyúló
Együttműködés ATHU OP-2007-2013

Városok szövetsége

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

302/2009

273/2007
311/2010

55.555.555,- Ft
Elfogadott:
55.286.112,- Ft

87.000.000,-Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1F: 242.550,Elnyert
2F: 3.045.000,támogatás:
1F: 1.374.450,ÁFA (25 %):
Ft
1F: 404.250,2F: 27.405.000,2F: 7.612.500,Ft
Igényelt
támogatás:
50.000.000,- Ft
Elnyert:
49.757.501,- Ft

2,6 millió Euro

5.555.555,- Ft
5.528.612,- Ft

MEGJEGYZÉS

Megvalósítása folyamatban.

Zárójelentés és elszámolás
benyújtása folyamatban.

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

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

Szerencsehozó
Négylevelű Lóhere
projekt

10/13

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Informatikai
TIOP-1.1.1/07/1
infrastruktúra
Pedagógiai, módszertani
fejlesztése a
reformot támogató
szentgotthárdi III.
informatikai infrastruktúra
Béla Szakképző
fejlesztés támogatása
Iskolában
Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
57/2011.
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi Pályázati
Alap
7/2011. BM rendelet
Szentgotthárd Városi
Iskolai és
Sporttelep fejlesztése I.
utánpótlássport
84/2011.
ütem – Sportöltözők
infrastruktúra
felújítása
fejlesztése
HÁRS jeligével a pályázó
Horgászegyesület
Szentgotthárd
Esőbeálló építése és
karbantartási munkák

Zöld Iránytű
Alapítvány

TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,- Ft

Záró rendezvény, átadó
2011.08. 30-án 10.00 órakor
Zárójelentés és elszámolás
benyújtása folyamatban

2.000.000,- Ft

Projektindító megbeszélés
2011.08.11-12.

8 tantermi csomag
1 alkalmazás 9.576.037,- Ft
szerver csomag
9.576.037,- Ft

20.000.000,- Ft
Igényelt
támogatás:
25.000.000,- Ft 20.000.000,- Ft
4.499.500,- Ft

Nyert

Elnyert
Módosult kvetés: támogatás:
22.497.500,- Ft 17.998.000,- Ft

Elbírálás folyamatban.
750.000,- Ft
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Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok
helyzete 2011. szeptember 19-én
CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM

Lelki egészség
megőrzése

SzlovéniaMagyarország
2007-2013

165/2008.
Önk.

TELJES ÖSSZEG

174.908.-euro

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

nyert

8.744.-euro

MEGJEGYZÉS

A projekt
folyamatban

megvalósítása

659.000.-Ft
KözfoglalkoztatásOFA
szervező foglalkoztatása

19/2011 Önk.
Hat.

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

-----

24.872.500.-Ft

24.872.500.-Ft

5.242.500.-

5.242.500.-Ft

Nem szükséges

Nem szükséges

169.000,-

215.000.-
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Nyert

Megvalósítása folyamatban.

Megvalósítása folyamatban.

169.000.-

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

0.-

2011. 05. 31. befejezési határidő

215.000.-

CÍME

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM

TELJES ÖSSZEG

168.750.-

52//2010. Kist.
Hat.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

168.750.-

0.-

13/13

MEGJEGYZÉS

2011. 05. 31. befejezési határidő

Beszámoló
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok munkájáról. Tájékoztató az
egészségügyi alapellátás és a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. rész
Beszámoló a vállalkozó háziorvosok és fogorvosok munkájáról
Az előterjesztés első részében a lejárt határidejű 306/2003. sz. határozatban foglaltaknak
megfelelően a vállalkozó háziorvosi és fogorvosok kétévenkénti szakmai munkáját mutatjuk
be. Legutóbb ezt a testület 2009. év őszén tárgyalta, így ez a napirendi pont ismét aktuálissá
vált.
Az előterjesztés második részében a T. Képviselő-testület tájékoztatást kap az egészségügyi
alapellátásba tartozó további feladatok (ügyelet, védőnői, iskola-ifjúság egészségügyi
feladatok), illetve a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről.
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §-ában foglaltak alapján a
települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a lakosság egészségügyi ellátásáról. Az
egészségügyi ellátást a lakosságszám és teljesítőképesség figyelembevételével kell
megszervezni. A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében működtetett ellátórendszernek az
egészségügyi alapellátási feladatok folyamatos végrehajtását kell biztosítani, mely az
egészségügyi ellátások legkiterjedtebb formája. Az egészségügyi alapellátás feladatait az az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. és 152. §-aiban található jogszabályi
rendelkezések foglalják össze, míg a háziorvosi, házi fogorvosi, védőnői, iskola-ifjúság
egészségügyi feladatok ellátásának részletes szabályait további jogszabályok állapítják meg.
A vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásokban rögzítették, hogy az orvos elsődleges
feladata a beteg személyes és folyamatos ellátása az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvosi feladatok ellátásához az
Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Rákóczi u. 5. száma alatti rendelőket és a hozzájuk
tartozó helyiségeket, csak a rendelőikre eső költésegeket fizetik meg rezsiként (víz, villany,
szemétszállítás, fűtés, takarítás). Továbbá az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges tárgyi minimumfeltételeket is.
Mivel a beszámolót kétévente tárgyalja a Testület, ezért a vállalkozó háziorvosok és
fogorvosok munkáját 2009. és a 2010. évre vetítve mutatjuk be.
Először is egy rövid áttekintést szeretnénk adni a T. Képviselőknek, hogy az elmúlt 2 évben
milyen személyi, szakmai változások érintették a háziorvosi körzeteket:
I. számú felnőtt háziorvosi körzet:
A T. Képviselő-testület az 52/2009. sz. határozat 2. pontja értelmében a szentgotthárdi I. sz.
felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2009. május 01. napjától a VARMED BT-t bízta meg, azzal, hogy Dr. Varga Ferenc a háziorvosi tevékenységet a személyes
közreműködésével látja el.

II. számú felnőtt háziorvosi körzet:
II. számú háziorvosi körzet orvosa: Dr. Sebők Aranka 2010. május 09-én elhalálozott. A
körzet működtetését 2010. május 10-től helyettesítéssel oldottuk meg Dr. Birtha Gyöngyike,
Dr. Varga Ferenc háziorvosok segítségével.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2010. számú Képviselőtestületi határozattal az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből a szentgotthárdi
II. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 2010. október 01.
időponttól a Dr. Faragó Beáta Anna egyéni vállalkozót bízta meg.
III. sz. felnőtt háziorvosi körzet:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2009. sz. határozatával a
Szentgotthárdi III. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását 2009. március
01-vel vállalkozásba adta ki Aknay és Társa Bt-nak, azzal, hogy Dr. Aknay Imre a
háziorvosi tevékenységet a személyes közreműködésével látja el.
IV. számú felnőtt-, illetve az I. és II. számú gyermek háziorvosi körzetekben az elmúlt 2
évben az orvosok esetében személyi változások nem történtek.
I. és II. számú gyermek háziorvosi körzetekben az asszisztensek személyei változtak, külföldi
munkavállalások miatt.
I. sz. fogorvosi körzet:
2011-től Dr. Csuka János nem szerezte meg az elegendő továbbképzési pontszámot, így
jelenleg csak felügyelettel dolgozhat. Ez az átmeneti megoldás rövid ideig tart, ugyanis
nevezett orvos árulja a praxisát.
A beszámoló elkészítéséhez a kérdőíveket készítetünk és küldtünk ki valamennyi felnőtt, - és
gyermek háziorvosnak, az I. és II. fogászati körzetnek, illetve szakmai véleményt kértünk Dr.
Jójárt Tibor szakfőorvos úrtól, Dr. Szücs László kistérségi tisztifőorvos úrtól, Dr. Schultz
Antal városi szakfelügyelő főorvos úrtól, valamint Dr. Mesterházy Mária intézményvezető
főorvos asszonytól.
1.) Az egyes orvosokhoz tartozó beteglétszám és ennek változása 2009. és 2010 évben:
Kártyaszám (illetve ahol ez így nem értelmezhető, ott lakosságszám)
2009. dec. (fő)

2010. dec. (fő)

I. körzet (felnőtt)

2311

2282

II. körzet (felnőtt)

1566

1467

III. körzet (felnőtt)

1355

1347

IV. körzet (felnőtt)

1208

1283

I. körzet (gyermek)

882

816

II. körzet (gyermek)

673

668

4290

4270

I. fogászati körzet

II. fogászati körzet

4669

4701

A II. számú körzetben jelentős kártyaszám csökkenés figyelhető meg, még a IV. számú
körzetben pedig jelentős kártyaszám emelkedés mutatható ki.
A táblázatban jól látható, hogy az II. számú körzet kártyaszáma kb. 100 db-bal csökkent, ami
egyértelműen annak tudható be, hogy a körzet nem rendelkezett állandó orvossal (5 hónapig
tartós helyettesítés volt) és a betegek a folyamatosabb, és biztonságosabb ellátást igényelve,
az állandó orvossal rendelkező praxist választották, a bizonytalannal szemben.
2.) Betegforgalom:

I. körzet (felnőtt)

Össz. megjelent
Össz. meglátogatott
beteg / fő
beteg / fő
2009.
2010
2009.
2010.
15303
15813
265
301

Beteglátogatás
hívásra / fő
2009.
2010.
196
194

Lakáson állapot
ellenőrzés / fő
2009.
2010.
69
127

II. körzet (felnőtt)

9873

8962

69

50

68

50

1

0

III. körzet (felnőtt)

8752

9213

243

277

103

71

140

206

IV. körzet (felnőtt)

8221

7659

90

104

82

98

8

15

I. körzet (gyermek)

3932

3267

72

82

23

45

9

10

II. körzet (gyermek)

3272

3116

145

110

129

98

16

12

I. fogászati körzet

686

378

II. fogászati körzet

1995

2243

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az I. sz. körzet magas kártyaszáma, egy magasabb
betegforgalmat is eredményez. A III. számú körzet kivételével (ahol az össz meglátogatott
beteg, és a lakáson végzett állapot ellenőrzés kimagasló száma) valamennyi felnőtt körzetben
a kártyaszámhoz viszonyítva hasonló adatok mutathatók ki.
3.) Háziorvosi vélemények a körülményekről:
Munkakörülmények,
munkafeltételek

Kollégákkal, más
orvosokkal
kapcsolat

Önkormányzattal
a kapcsolat

Egyéb eü.
intézménnyel a
kapcsolat

I. körzet (felnőtt)

közepes

jó

rossz

jó

II. körzet (felnőtt)

jó

kitűnő

közepes

közepes

III. körzet (felnőtt)

közepes

kitűnő

közepes

jó

IV. körzet (felnőtt)

közepes

jó

közepes

jó

I. körzet (gyermek)

jó

kitűnő

kitűnő

jó

II.

jó

kitűnő

jó

jó

körzet

(gyermek)
I. fogászati körzet

közepes

jó

közepes

jó

II. fogászati körzet

jó

közepes

közepes

jó

-

-

A munkakörülmények megítélésében nincs változás a 2007. év őszén tárgyalt
beszámolóhoz képest, az orvosok azt akkor is ugyanígy ítélték meg, azaz nem
tapasztalhattak javulást ezen a téren, de szerencsére romlást sem.
A kollégákkal, orvosokkal való kapcsolatról, hasonlóan jó véleménnyel voltak két
évvel ezelőtt is az orvosok;
Az önkormányzattal való kapcsolat átlaga közepes, amely romlott az elmúlt két évhez
képest (jó minősítés volt).
Az egyéb egészségügyi intézménnyel való kapcsolat az orvosok véleménye alapján
romlott, mert 2 éve kitűnő minősítéssel is találkozhattunk.

4.) Változás a praxis felszereltségében az elmúlt 2 évben:

I. körzet (felnőtt)

Eszközbeszerzés:
EKG, doppler, nyomtató beszerzés

II. körzet (felnőtt)

Nem történt változás

III. körzet (felnőtt)

Nem történt változás

IV. körzet (felnőtt)

Nem történt változás

I. körzet (gyermek)

Nem történt változás

II. körzet (gyermek)
I. fogászati körzet

Csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, magasságmérő,
hosszmérő, cukormérő
Nem történt változás

II. fogászati körzet

Nem történt változás

A beszerzések tekintetében látszik, hogy az orvosok saját praxisuk terhére kevés beszerzés
történt.
Dr. Schultz Antal városi szakfelügyelő véleménye szerint mindkét fogászaton a működési
feltételek az előírásoknak megfelelnek. Gondot okoz jövő évben az elöregedett röntgen
készülék cseréje, amelynek műszaki alkalmasságija tovább nem hosszabbítható. A fogászati
kezelőegység mindkét rendelőben 10 évnél öregebb.
5.) A praxispénz hány %-át fordítja működésre havonta?
I. körz.
(felnőtt)

II. körzet
felnőtt

III.
körzet
felnőtt

IV.
körzet
felnőtt

I. körz.
(gyermek)

II. . körz.
(gyermek)

I. fogászati
körzet

II.
fogászati
körzet

95 %

70%

90%

100%

100%

80%

60%

100%
sokszor
kevés is!

6.) Arra a kérdésünkre, hogy alkalmazza-e az előjegyzési rendszert? Ha igen, milyen
gyakran, illetve bevált-e? az alábbi kérdéseket kaptuk:

I. körzet (felnőtt)

Előjegyzési rendszer:
Alkalmazzuk, nem vált be

II. körzet (felnőtt)

Alkalmazza. A betegek ritkán igénylik.

III. körzet (felnőtt)

Ritkán alkalmazza. A betegek gyakran összekeverik
a soronkívüliséggel. Nem vált be.
Az előjegyzést igény esetén alkalmazzuk, de nem túl
gyakran van rá igény. Sürgősség esetén a rendelőből
azonnal elhívhatók vagyunk, ezért az előjegyzési
rendszer kiszámíthatatlan.
Próbáltuk, de nincs rá igény.

IV. körzet (felnőtt)

I. körzet (gyermek)
II. körzet (gyermek)

I. fogászati körzet
II. fogászati körzet

A gyermekkörzetben a napi forgalom 90%-a akut
megbetegedés, amit előre nem lehet beprogramozni.
A betegeket a megjelenés sorrendjében látjuk el. Ez
alóli kivétel a sürgősségi ellátás. Tehát nálunk az
előjegyzés nem alakult ki.
Nem alkalmaz
Alkalmazza az előjegyzési rendszert, csak sürgős
esetekben térnek el tőle.

A jelenlegi beszámolóban azt lehet tapasztalni, hogy egyre több háziorvos alkalmazná az
előjegyzési rendszert – amitől a sürgős esetekben eltekintenek -, de nem nagyon van rá igény.

7.) Ügyeleti ellátás
A kérdőíven megkérdeztük az orvosokat, hogy mennyire elégedettek az ügyeleti ellátás
szervezésével, beosztásával? Javasol-e változást, ha igen, miben?

IV. körzet (felnőtt)

Ügyeleti ellátás:
Nem elégedett., javasolja a szakrendelésről a
leválasztást.
Rendszertelen. Nincs szükségünk arra, hogy más
valaki osszon be bennünket, be tudjuk osztani
magunkat.
Fizetésemelést javasol. 2007. január 01. óta az
ügyeleti díj összege nem változott.
Nem válaszolt erre a kérdésre

I. körzet (gyermek)

Elégedett

II. körzet (gyermek)

Az ügyeleti beosztást nem az alapellátásban dolgozó
orvosok szervezik meg. A beosztással a
szakdolgozók sem elégedettek!

I. körzet (felnőtt)
II. körzet (felnőtt)

III. körzet (felnőtt)

Fontos változás az elmúlt két évhez képest, hogy most az orvosok elégedetlenek az ügyeleti
ellátás szervezésével, beosztásával, díjazásával, kivéve a II. számú gyermek háziorvosa. A IV.
számú körzet orvosa pedig erre a kérdésre nem is válaszolt.
Ellenőrzések:
8.) Arra a kérdésre, hogy volt-e ellenőrzés 2007. jan. 01. óta a praxisban? Ha igen, mik
voltak annak lényegesebb megállapítása, az alábbi válaszokat kaptuk:

I. körzet (felnőtt)
II. körzet (felnőtt)
III. körzet (felnőtt)
IV. körzet (felnőtt)

I. körzet (gyermek)
II. körzet (gyermek)
I. fogászati körzet
II. fogászati körzet

Ellenőrzések:
Igen az orvosi csaptelepet hiányolták
- évente kábítószer rendészeti ellenőrzések;
- ÁNTSZ (hiányosságot nem tapasztaltak)
Igen lényegében rendben volt minden, illetve ha
szükséges folyamatosan korrigálnak.
- ÁNTSZ (2011. szeptember) hiányolták már az
általunk felszerelt cégtáblát, ill. kézfertőtlenítő
adagolót. Ezek a felújítás során tűntek el.
ÁNTSZ
ÁNTSZ,
TB
ellenőrzés
hiányosságok nem voltak.
Nem válaszolt erre a kérdésre

volt.

Különösebb

ÁNTSZ ellenőrzés és 5 évet átfogó pénzügyi
ellenőrzés volt az OEP részéről. Mindent rendben
találtak.

Az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervek kisebb tárgyi hiányosságokat észleltek,
amelyeket az illetékes doktorok később orvosoltak.
9.) A praxisban folyó szakmai színvonal megtartásának módja?

I. körzet (felnőtt)

Rendszeres továbbképzésekben való részvétel,

II. körzet (felnőtt)

Rendszeres továbbképzésekben való részvétel

III. körzet (felnőtt)

Az adminisztráció drasztikus csökkentése.

IV. körzet (felnőtt)

Rendszeres továbbképzésekben való részvétel.
Közvetlen kapcsolattartás a szakorvosokkal. A
technikai felszereltség fejlesztését az anyagi
lehetőségek nem teszik lehetővé.
Rendszeres továbbképzésekben való részvétel,
szakmai folyóiratok beszerzése
Rendszeres továbbképzésekben, konferenciákon
való részvétel, szakmai folyóiratok beszerzése.
Nem válaszolt

I. körzet (gyermek)
II. körzet (gyermek)
I. fogászati körzet

II. fogászati körzet

Tárgyi feltételek és a továbbképzési lehetőségek
legyenek biztosítva.

Az orvosok egyhangúlag a szakmai színvonal megtartására: a tárgyi feltételek biztosítását,
továbbképzéseken való részvétel fontosságát, illetve a szakellátásokkal történő szorosabb
együttműködést hangsúlyozták.
10.) A kérdőíven megkérdeztük, hogy figyelemmel kíséri-e a pályázati lehetőségeket?
Indult-e 2009. január óta a praxisához kapcsolódó pályázaton, erre az alábbi válaszokat
kaptuk:
Az általános válasz az volt az orvosok körében, hogy figyelemmel kísérik a pályázatokat, de
önállóan nem pályáztak.

11.) Az utolsó kérdésként feltettük az orvosoknak, hogy az Önkormányzattal szemben
milyen javaslata, elképzelése, elvárása van a praxisok kapcsán?
I. körzet (felnőtt)

Minimumbeszerzésekhez való hozzájárulás, a
meglévő források elosztásánál, a háziorvosok
bevonása, a felújítások tervezési szakaszába
Ésszerűbb forrásfelhasználást javasol.
II. körzet (felnőtt)
A stagnáló finanszírozás és az egyre növekvő
infrastrukturális költségek miatt a körnapos rendelőt
nem tudja fenntartani. A problémák megoldására
személyes konzultációt sürget.
III. körzet (felnőtt)
Iparűzési adó eltörlése, mivel ez nem ipar sem
tevékenység.
IV. körzet (felnőtt)
Személyes kapcsolattartás és kommunikációs
lehetőség. Szűkös anyagi források hatékony
felhasználása
érdekében,
biz.
területeken
racionalizálásra lenne szükség
I. körzet (gyermek)
Sokallja az iparűzési adót. Főleg, hogy semmilyen
ipart nem űznek. TB-nak vagyunk az alkalmazottai.
II. körzet (gyermek)
Közvetlenebb kapcsolat kiépítése az orvosok és az
Önkormányzat között.
I. fogászati körzet
A praxis visszaadása esetén kéri az új számítógép, és
a bútorzat árát megtéríteni.
II. fogászati körzet
Fogorvosi röntgenkészülék cseréje,
Klimatizált rendelőben szeretne dolgozni, ahogy ezt a
Rendelőintézet többi helyiségében is megoldották
(ui. a villanyszámla elosztásában ezen költség is
megjelenik),
Nem ért egyet továbbra sem a területarányos
rezsiköltség elosztással,
- Többen a hatékony kommunikációt és az orvosok bevonását hiányolják a problémák
megoldásába.
- A praxisok egyre nehezedő fenntartása miatt felvetik a rezsi és az iparűzési adó
csökkentésének szükségességét.

Összességében valóban szükség lenne rendszeres, „folyamatba épített” kommunikációra
az orvosok és az önkormányzat között. Ezt negyedéves rendszerességgel meg lehetne
tartani éppen úgy, ahogyan az önkormányzat intézményeivel vannak elsősorban a
kontrollrendszer keretében rendszeres megbeszélések. Tekintettel azonban arra, hogy a
háziorvosok kivétel nélkül vállalkozók, így valamennyiükkel egyszerre egy időben
találkozni és a problémáikat így meghallgatni valószínűleg nem volna megszervezhető.
Az lenne a jó, ha egy megbízottat tudnának maguk közül kijelölni, így vele kellene a
megbeszélések időpontjait rögzíteni, ez a képviselő pedig a háziorvosok összes
problémáját összegyűjtené és ezeken a rendszeresített megbeszéléseken az önkormányzat
felé kommunikálná. Kialakulhatna ebből egy hatékonyabb kapcsolat az alapellátásért
felelős önkormányzat és a az alapellátást végzők között.
Véleményt kértünk Dr. Szücs László kistérségi tiszti főorvos úrtól, Dr. Jójárt Tibor
szakfőorvos úrtól, valamint Dr. Schultz Antal városi szakfelügyelő főorvostól hogy az
előterjesztés elkészítéséhez a szentgotthárdi vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok és
fogorvosok elmúlt kétévi (2009-2010. év) tevékenységével kapcsolatos észrevételeiről.
A kistérségi tisztifőorvos úr beszámolója a háziorvosok éves jelentésein, a szakfelügyelő
főorvosok beszámolóin és az ÁNTSZ éves jelentésein, valamint az egészségügyi igazgatási,
kórházhigiénés és ápolási felügyeleti ellenőrzései alapul, s azt az alábbiakban részletezzük:
Dr. Szücs László kistérségi tiszti főorvos beszámolója
Személyi változások:
2009. Az év elejétől Dr. Aknay Imre közalkalmazott háziorvos vállalkozó háziorvosként
folytatja a praxis működtetését. Dr. Hevesi András háziorvos távozása miatt helyére Dr.
Varga Ferenc háziorvos került, aki a következő évben vállalkozó háziorvosként határozott
idejű működési engedélyt kapott a sikeres háziorvosi szakvizsga megszerzése miatt.
2010. Dr. Sebők Aranka háziorvos elhunyt, helyére Dr. Faragó Beáta háziorvos került egyéni
vállalkozóként, a szakvizsga megszerzéséig határozott idejű működési engedéllyel.
Egészségügyi vállalkozások
Felnőtt háziorvosi szolgálat
Vegyes háziorvosi szolgálat
Házi gyermekorvosi szolgálat
Fogorvosi alapellátást végző
fogorvosi szolgálat
összesen:

2009. év
4
1 (TEK nélkül)
2

2010. év
4
1 (TEK nélkül)
2

2
9

2
9

A praxisokban a minimumfeltételek biztosítottak
Tevékenységi adatokkal kapcsolatos észrevételek
1. Felnőtt háziorvosokhoz bejelentkezett személyek száma a 2010 évben kismértékben
növekedett. A rendelésen megjelentek, lakáson hívásra történt látogatások száma ugyan
csökkent 2009. évhez képest, de lényegesen magasabb az előző 2 évhez viszonyítva. Az
EKG, rtg., labor vizsgálatra utaltak száma kétszeresére növekedett, egyéb szakrendelésre,
kórházba utaltak száma csökkent. E két utóbbi adat az alapellátásban történt definitív
ellátásra utal.
2. A házi gyermekorvosok esetében 2010.-ben 2009. –hez viszonyítva a tevékenységi
mutatók esetében - a preventív látogatások kivételével - csökkenő tendencia mutatkozik.

3. A felnőtt lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen változására utalnak az 5. sz. táblázat
adatai. E szerint a felsorolt betegségcsoportokban az előfordulás aránya 2007. évhez
viszonyítva emelkedett.
4. Gyermeklakosság vonatkozásában nem készültek 2007. évi viszonyítási adatok
Működéssel kapcsolatos észrevételek:
1. Nem szerencsés, hogy az iskolafogászati rendelőben iskola- és ifjúság-egészségügyi
ellátás is folyik, a rendelő túlzsúfolt.
2. Több rendelőben és néhol a váróban rendkívül rozsdásak, kopottak a bútorok, ezek
tisztítása, fertőtlenítése nem végezhető el biztonsággal.
3. A veszélyes hulladék megfelelő kezelése, tárolása szakdolgozói feladat. Amennyiben a
takarító személyzet munkaköri kötelezettsége, őket erre ki kell képezni, szabályzatban
szükséges rendezni a kérdést.
4. Az ügyeleti ellátásban számos dolgozó vesz részt, így látszólag gazdátlan. Nem tisztázott,
hogy kinek a feladata a pl. a fertőtlenítő folyadék feltöltése, a veszélyes hulladék kezelése,
stb.
5. A kiírások, lakossági tájékoztatók ragtapasszal rögzítettek az ajtókra, szekrényekre. Ennek
lenne egységes, cserélhető tokban esztétikusabb, higiénikusabb módja.
Dr. Jójárt Tibor Szakfelügyelő főorvos beszámolója:
A területükön 4 felnőtt körzet működik. A bejelentett betegszám: 2282 1470 1283 1347
A rendelésen megjelentek:14813 8912 9213 7659
A lakáson történt látogatás hívás:174 50 71 98
A szakrendelésre irányított:1309 1291 1322 720
A kórházba irányított: 46 15 13 5
Ápolói látogatások száma:443 124 999 317
Az elő szám: dr. Varga ,a második dr.Faragó ,a harmadik dr.Aknay, a negyedik dr. Birtha .
A fontosabb krónikus megbetegedésekben szenvedők százalékos aránya a praxisokban
ugyanebben a sorrendben.
Daganatos megbetegedések: 3,53% 5,81% 4,18% 2,99%.
Cukorbetegség:17,25% 8,75%12,24% 8,96%.
Lipidanyagcsere zavar:12,98% 13,47% 16,64% 13,6%.
Magas vérnyomás:42,55% 34,16% 40,9% 33,33%.
Szívkoszorú érelmeszesedés:22,52% 18,14% 16,49% 13,76%.
Csontritkulás:8,97% 3,77% 3,36% 2,99%.
Aszthma:2,70% 1,66% 1,72% 1,24%.
Az elmúlt évekre visszatekintve Szentgotthárd nem rendelkezett ennyi belgyógyászati
szakvizsgával mint most, véleményem szerint a minél magasabb szintű ellátás feltételei jó
eséllyel biztosítottak.
A tárgyi feltételeket illetően rendelkeznek a törvényben előírt minimum feltételekkel, de a
tulajdonosnak / önkormányzat / gondoskodni kellene !!! az eszközök folyamatos cseréjéről,
mivel az OEP csak a működtetés költségeit finanszírozza úgy ahogy .
A felújításkor ki kellett volna kérni a kollégák véleményét is, tudtommal ez nem történt meg.
A további jó kapcsolat megtartásához partnerként kell figyelembe venni az egészségügyi
dolgozókat hiszen mindkét oldal közös célja ugyanaz kellene hogy legyen .
Bejelentés, feljelentés az elmúlt években hozzám nem érkezett, eljárnom nem kellett.

Dr. Schultz Antal városi szakfelügyelő főorvos beszámolója:
Városunkban a felnőtt fogászati ellátást két fogorvos (Dr. Csuka János és Dr. Bedics Katalin)
vállalkozásban látja el. Mindkét fogászaton a működési feltételek az előírásoknak
megfelelnek. Gondot okoz jövő évben az elöregedett Rtg. készülék cseréje, amelynek
műszaki alkalmasságija tovább nem hosszabbítható. A fogászati kezelőegység mindkét
rendelőben 10 évnél öregebb. A személyi, szakmai feltételek is megfelelőek, melyeket az
ÁNTSZ ellenőrzése is igazol. Az elmúlt két évben sem szakmai, sem etikai vétség nem
történt.
Az orvosok működési engedélye öt évre szól. Az előző ciklus 2010-ben zárult, addig
mindkettő rendben volt. 2011-től viszont Dr. Csuka János nem szerezte meg az elegendő
továbbképzési pontszámot, így jelenleg csak felügyelettel dolgozhat. Ez az átmeneti megoldás
rövid ideig tart, ugyanis nevezett orvos árulja a praxisát.
Megjegyzés:
Az OEP finanszírozású fogászati rendelők fenntartása nem rentábilis, ráfizetéses. A fejkvóta a
háziorvosokhoz képes még azok 1/3-át sem éri el. A teljesítménypénz jól menő rendelőben is
csak az anyag-gyógyszer fedezetet biztosítja. Így az orvos, asszisztensnő fizetése is csak
minimum béren tartható. Takarításra, karbantartásra, amortizálásra már nem jut pénz. Ezek a
rendelők csak a fenntartók (Önkormányzat, illetve magánrendelő) pénzének támogatásával
működnek. Ez nem csak helyi, hanem országos probléma is.
A háziorvosi rendelő akadálymentesítése
Szentgotthárd Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugatdunántúli Operatív Program keretén belül az Európai Unió támogatásával az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam költségvetéséből 2010. májusi
támogató döntést követően 49.757.501.-Ft támogatásban részesült a „Szentgotthárdi
háziorvosi rendelő épületének akadálymentesítése és energia hatékony felújítása” címén.
A pályázat teljes költségvetése: 55.286.112,- Ft volt. Ebből önrész: 5.528.611,- Ft, támogatás:
49.757.501,- Ft
A felújítás az összes háziorvosi rendelőt, a védőnői szobákat, illetve 8 egyéb helyiséget
érintett. A munkálatok 2011. július 14-én fejeződtek be. A felújítás során megvalósult az
épület akadálymentesítése, külső homlokzat hőszigetelése és színezése, nyílászárók, ablakok
és belső ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés, vízellátási és villamos rendszer felújítása, valamint
az ehhez kapcsolódó almérők felszerelése rendelőnként, továbbá a gyermekorvosi rendelők,
védőnői szobák, orvosi, ügyeleti szoba újracsempézése és festése.
A védőnők a pályázat keretén belül 2010 év évégén orvosi és informatikai eszközökhöz is
jutottak (3 db. hallásszűrő audiométert, 2 db. babydopplert, vérnyomásmérőket,
fonendoscópokat, vércukormérőket, digitális csecsemőmérleget, 3 db. lézernyomtatót, 1 db.
fénymásolót faxszal, színlátás vizsgáló könyvet, csecsemő hosszúságmérőt, Lang tesztet
kaptunk.).

II. rész
Tájékoztató az egészségügyi alapellátás és a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről.

Az előterjesztés második részében az egészségügyi alapellátás és a szakorvosi ellátás jelenlegi
helyzetéről számolok be.
Az egészségügyi alapellátásba a háziorvosi, házi fogorvosi, ügyeleti, védőnői, iskola-ifjúság
egészségügyi feladatok ellátása tartozik bele. A háziorvosi, valamint fogorvosi ellátás
jelenlegi helyzete, nem tér el az előterjesztés első részében megfogalmazottaktól, ezért ezt
nem részletezném ki.
Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonytól a beszámoló elkészítéséhez, az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról a védőnői ellátásról, az iskolaegészségügyi ellátásról, valamint a szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről rövid beszámolót
kértünk és kaptunk.:
Ügyeleti ellátás jelenlegi helyzete:
A Rendelőintézet Szentgotthárd központi háziorvosi ügyeletén személyi változás nem
történt, továbbra is 12 fő háziorvos látja el a munkát közreműködői szerződéssel. Az ügyeleti
ellátásban 8 körzeti ápolónő és 3 asszisztensnő vesz részt. A körzeti ápolónők jogviszonya: 7
megbízási szerződéssel, 1 a munkáltató háziorvosával közös közreműködői szerződéssel, 3
közalkalmazott (szakrendelői asszisztens.)
Az ügyeleti ellátás forgalma 2011. 01. 01 2011. 08. 31-ig: 2648 fő
Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva 3, 8 %-s emelkedést jelent.
Az ügyeleti ellátással kapcsolatosan betegek részéről etikai bejelentés, a betegjogi képviselő
felé szakmai v. etikai észrevétel nem történt a jelzett időszakban.
Az ügyeleti szolgálat részére nagyértékű eszközbeszerzések nem történtek.
Ez évben számítástechnikai hardverkarbantartáshoz videokártya, tápegység vásárlása történt
14 685 Ft értékben, valamint 2 ágyneműgarnitúra 5800 Ft értékben
A Rákóczi úti rendelő NYDOP projektjének –Szentgotthárdi háziorvosi rendelő épületének
akadálymentesítése és energiahatékony felújítása- II. ütemében a háziorvosi ügyeletet a
Hunyadi út 18. sz. alatti telephely sebészeti rendelőjébe helyeztük át 2011. május 27-től 2011.
július 29-ig. A betegellátás zavartalanul folyt.
Az ügyeleti kassza bevétele 2011. aug. 31-ig az éves tervezett 66, 5 %- án, kiadása a tervezett
62. 8 %-án teljesült.
Védőnői szolgálat:
Az egészségügyi alapellátást a védőnői szolgálaton belül 3 körzeti és 2 iskolavédőnő nyújtja.
A területi védőnői munka összefoglalója- Herczeg Rita vezető védőnőtől: A védőnői
szolgálaton ez évben személyi változások nem történtek.
Működési feltételek:
A Védőnői Szolgálat két helyiséggel rendelkezik, védőnői szobából és védőnői tanácsadóból
(szűrések helyszíne) áll. A helyiségek teljesen megújultak a Szentgotthárd háziorvosi rendelő
épületének akadálymentesítése és energiahatékony felújítása projekt keretében. Internettel,
telefonvonallal, faxolási lehetőséggel rendelkezünk. Tárgyi feltételeink javultak, a NYDOP-5.
2. 1/A-09-2010-0008 pályázati projekten belül 3 db. hallásszűrő audiométert, 2 db.
babydopplert,
vérnyomásmérőket,
fonendoscópokat,
vércukormérőket,
digitális
csecsemőmérleget, 3 db. lézernyomtatót, 1 db. fénymásolót faxszal, színlátás vizsgáló
könyvet, csecsemő hosszúságmérőt, Lang tesztet kaptunk.
Szentgotthárdon három területi védőnői körzet működik

Létszámadatok 2011. 08. 31. –i dátummal:
Gondozott családok száma: 405
Várandósok száma: 32
Védőnői tanácsadáson megjelent várandósok száma: 323
0-6 éves gondozottak száma: 447
0-11 hónapos csecsemők száma: 55
2011. évben eddig született újszülöttek száma: 27
12-35 hónapos kisdedek száma: 117
3-6 éves gyermekek száma: 275
Nyilvántartott oktatási intézménybe nem járó 7-18 évesek száma: 17
Gondozási munkánk során ebben az évben gyermekelhanyagolással nem találkoztunk, 2
esetben történt a gyermeket veszélyeztető tényező miatt intézkedés. Munkánk során
együttműködünk a házi gyermekorvosokkal, a bölcsődei gondozónőkkel, az óvónőkkel, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a területi nőgyógyásszal, a felnőtt
háziorvosokkal és a kismamák nőgyógyászával is, karitatív és civil szervezetekkel,
Vöröskereszttel. Védőnői tanácsadást körzetenként heti 6 órában végzünk.
Az iskola-ifjúság egészségügyet 2 védőnő látja el, az általános iskolás korosztályt 622 fő ill.
középiskolás korosztályt 843 fővel.
Kissné Unger Anita iskolavédőnő beszámolója:
 Arany János Általános Iskola és eltérő tagozat 2011 / 2012-es tanévben a létszám
358 fő a szeptemberi állapot szerint.
 Széchenyi István Általános Iskola 2011 / 2012-es tanévben a létszám 264 fő a
szeptemberi állapot szerint.
Tárgyi feltételek: - az új orvosi rendelőben teljes felszerelés
- új vizsgálati eszközök (vizsgálati ágy, orvosi szekrény,
vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, audiométer, súly és
magasságmérő, vizus tábla)
Feladataim: orvosi vizsgálatok megszervezése és lebonyolítása, védőnői vizsgálatok és
oltások megszervezése, mozgássérült teljes körű egészségügyi ellátása, gondozottak
nyilvántartása, fogadóórák, egészségnevelési felvilágosító órák megtartása, egészségnevelési
hónapok megszervezése (vetélkedők lebonyolítása), szakkörök heti rendszerességgel
csecsemőápolási témakörben. Tisztasági vizsgálat (hajtetvesség) rendszeresen megtörténik,
különös tekintettel az eltérő tagozaton tanulók esetében.
Egészségnevelési felvilágosító órák a következő témákban:
- egészséges táplálkozás, tisztálkodási tanácsok, fogápolás, káros szenvedélyek, serdülőkori
változások és fertőző betegségek
Egészségnevelési és orvosi vizsgálati munkaterv minden évben készül. A védőnői elérhetőség
az orvosi rendelő ajtajára ki van függesztve.
Veszelovics Tímea ifjúsági védőnő beszámolója:
Ifjúsági védőnőként a város két középiskoláját látom el: Vörösmarty Mihály Gimnázium és
III. Béla szakképző Iskola. A gimnázium 8osztályos és 4 osztályos részből tevődik össze,
jelenleg 312 tanulója van, 13 osztályban. Az iskolaorvosi és védőnői szűrővizsgálatok (látás –
hallás – mozgás – testsúly – testmagasság - vérnyomás) kétévente kötelező tenni, a páros

osztályokban. Ezenfelül történik a 16 éves záróvizsgákat, amikor a gyermek betölti a 16.
életévét az időszakban történik. Iskolai kampány védőoltások is vannak ebben az
intézményben. Ez a 6. osztályt érinti szeptember és október hónapban, valamint a 7. osztályt
érinti szeptember és március hónapban. Tovább tanulási vizsgálat is történik a 8. osztályban
és a végzősévfolyamokon. Év elején a testnevelési csoport besoroláshoz szükséges gyerekek
vizsgálata. Negyedévente pedikulosis (fejtetvesség) szűrése és személyhigiénés vizsgálat
történik. Gondozottak folyamatos ellenőrzése, prevenciós előadások tartása.
III.Béla Szakképző Iskola: Szakközépiskolai és szakmunkás képző részből áll, jelen
pillanatban 531 tanulója van 23 osztályban. A szűrővizsgálatok évente kötelezőek, a képzés
jellegéből adódóan, amely szakmai alkalmasságival és a 16 éves záró vizsgálattal egészül ki.
Kötelező védőoltás ebben az iskolában nincs.
Rendelők felszereltsége jónak mondható, kisebb eszközök cseréje a tavalyi tanév folyamán
történt (pl vérnyomás mérő, visus tábla a gimnáziumban).
A védőnői szolgálat bevétele 2011. 08. 31-ig az éves tervezett 65. 38 %-án kiadása a tervezett
64. 76 %-án teljesült.
Szakorvosi ellátás a Rendelőintézet az érvényes működési engedélyében foglaltak alapján az
alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Szakellátás: Képalkotó diagnosztika; Belgyógyászat; Bőrgyógyászat; Foglalkozásegészségügyi ellátás; Fül-orr-gégészet; Ideggyógyászat; Laboratórium; Ortopédia;
Pszichiátria - addiktológia; Reumatológia; Sebészet; Szemészet; Nőgyógyászat;
Traumatológia; Tüdőgyógyászat; Urulógia.
Gondozás: Addiktológia; Pszichiátria; Onkológia; Tüdőgondozó.
A szakorvosi ellátáson szakorvosok körében személyi változás ez évben nem történt. 1 fő
fizikoterápiás asszisztens munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel 2011. június 30. n
Az álláshelyet meghirdetés követően júl. 11-től betöltöttük. A laboratóriumban egy álláshely
üresedett meg nyugdíjazás miatt. A 2011. máj. 01-től betöltendő üres álláshelyet 2
alkalommal meghirdettük, laborasszisztensi pályázat eddig nem érkezett. A szakellátásokon
az összes betegforgalom 2011. 01- 01. 08. 31-ig 38 853 fő volt.
Előző év hasonló időszakához viszonyítva (37 853 fő) ez 1. 28 %-s emelkedést jelent.
Ez évben 08. 31-ig etikai bejelentés, szakmai, v. etikai észrevétel a betegjogi képviselőhöz
nem érkezett
A szakellátások részére a belgyógyászati rendelésre 1 db higanymentes vérnyomásmérő és
fonendoscóp beszerzése történt, ezt a Sandoz gyógyszergyár fedezte 40 000 Ft értékben.
A reumatológia-fizikoterápia rendelésen a meghibásodott vákuum készülék javítását a
Rendelőintézet szakellátásaiért Alapítvány fedezte 76 200 Ft értékben
A szakellátás bevételei 2011. 08. 31-ig az éves tervezett bevétel 66. 23 %-án teljesültek, a
kiadások a tervezett 57. 61%-án.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a vállalkozó
háziorvosok és fogorvosok munkájáról, valamint az egészségügyi alapellátás és a
szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Szentgotthárd

Város Önkormányzata kész arra, hogy negyedévente konzultációs fórum lehetőségét
biztosítsa a szentgotthárdi egészségügyi alapellátásban részt vevő háziorvosoknak,
melyen az önkormányzat képviseletében elsősorban a Polgármesteri Hivatal érintett
munkatársai és a háziorvosok vagy azok megbízottja venne részt.
Határidő:
a konzultáció megszervezésére 2011. utolsó negyedév
A határozat közlésére azonnal
Felelős:

Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete a vállalkozó
háziorvosok és fogorvosok munkájáról, valamint az egészségügyi alapellátás és a
szakorvosi ellátás jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót az alábbi intézkedésekkel,
javaslatokkal egészíti ki:
…………………………………………………………………………………………
Határidő:
Felelős:

azonnal
Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László irodavezető
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28. ülésére.
Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
hulladékégető építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata Feladatok, lehetőségek, esélyek a „fenntartható
fejlődésért” Szentgotthárdon.
Tárgy :
I., Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
II., Partnerségi Megállapodás tervezetének elfogadása (Florasca Környezetgazdálkodási Kft.vel)
III., Feladatok, lehetőségek, esélyek a „fenntartható fejlődésért” Szentgotthárdon
Tisztelt Képviselő-testület !
I., Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a
hulladékégető építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra.
A környezetvédelmi program felülvizsgálata.
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001.
(VI.28.) számú ÖKT rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi környezetvédelem
szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesszük elő:
1./ Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
-

A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes
elhelyezését 1993. január 01-től a Müllex-Körmend Kft. végzi. A
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott
kormányrendelet alapján kiírt nyílt szilárd hulladékkezelési pályázat nyerteseként
2002. november 12-től 10 évre szóló szerződés alapján végzi tevékenységét. A
szolgáltatás keretén belül biztosítja ingatlanonként a heti egyszeri (tömbházaknál heti
kétszeri) vegyes hulladék, valamint áprilistól-novemberig a kijelölt utcákban heti egy
alkalommal – egyébként kéthetente – szerves (bio) hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését. A szolgáltatás magában foglalja az évi
egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes közigazgatási területén. Ebben az
évben 2011. május 14-én Szentgotthárdon a Rába-folyótól keletre eső utcában, illetve
a Rábakethelyi városrészen, valamint 2011. május 21-én a város többi utcájában,
illetve Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy
városrészeken szerveztünk lomtalanítási akciót. Ebben az évben a rábatótfalusi, illetve
máriaújfalui városrészen a lomtalanításhoz kapcsolódóan egy sikeres akciót hajtottak
végre lelkes városrészi lakók, civilszervezetek, részönkormányzati képviselők. Ezen
akció során külön összegyűjtötték az értékesíthető hulladékokat, elsősorban
fémhulladékot, majd ezt értékesítették, amelyből befolyó összeg a városrész
gyarapodását, szépítését szolgálta. Ezeket a példaértékű akciókat az egész városra ki
kell terjeszteni, szorgalmazni kell a városrészeken lévő lakosságot, civil szervezeteket,
részönkormányzatokat, hogy két városrészhez hasonlóan szervezzék meg az

-

-

-

-

értékesíthető hulladékok szelektív gyűjtését, mivel ezzel a városrész plusz forrásokhoz
juthat. Ugyancsak meg kellene találni a módját annak, hogy hasonló módon a város
központi területein is lehessen hasonló akciót szervezni. Ebben elsősorban a civil
szervezetekre lehetne alapozni.
Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére az Önkormányzati
Közszolgáltató Vállalat telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben
van lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát. A tavalyi évben
11 alkalommal, idén eddig 11 alkalommal kellett ezt a konténert üríttetnünk.
A településen 17 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a lakosság számára a
papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A
begyűjtés körjáratokkal frakciónként történik, az így begyűjtött hulladékok előkezelés
után kerülnek elszállításra az újrahasznosítókhoz. A városban kialakított szelektív
hulladékgyűjtő szigetekre kihelyezett szelektív konténerek ürítése a Müllex-Körmend
Kft. feladata a szelektív gyűjtő körjáratai során (általában kéthetente) történik, de a
nyári időszakban akár hetente is (PET-palackok). E szolgáltatás ingyenes, sem az
önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem kell fizetnie érte. A szigeteken elhelyezett
konténerek környezetében elszórt hulladék összegyűjtését megállapodásunk alapján az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végzi heti rendszerességgel hétfő, illetve
keddi napokon. Rendeletünk előírásai szerint a hulladékgyűjtő szigeteken a megfelelő
konténerekben kell elhelyezni a képződő papír – üveg - PET-palack (műanyag palack)
- hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra rendszeresített konténerekbe
rakhatók. A konténerekbe más hulladék, egyéb dolog bedobása, beöntése TILOS! Ha a
bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a
hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. Nem
minősül szelektív gyűjtésnek a műanyag zsákban összegyűjtött papírhulladék a
konténerek mellé kihelyezve sem. 2010-ben a Kossuth L. utcai sporttelep mellett, a
Zsida-patak növényzettel borított partján lévő hulladékgyűjtő szigetet áthelyeztettük a
Kossuth L. utca szemközti oldalára, mivel a közterület-felügyelők és az
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat illetékesei is jelezték, hogy a sporttelep
melletti szigeten áldatlan és kezelhetetlen állapot alakult ki a szabálytalan
hulladékelhelyezés miatt. Sajnos ez az áthelyezés teljesen nem érte el célját a sziget
környezetében továbbra is gyakori a szabálytalan hulladékelhelyezés. Továbbá ez év
elejen a Szentgotthárd, Kethelyi úton a volt Nyírfa vendéglő elé kihelyezett szigetet át
kellett helyezni a Zrínyi utca - Felső utca kereszteződésében lévő önkormányzati
területre, mivel a volt Nyírfa vendéglőnél tulajdonos váltás történt és az új tulajdonos
a továbbiakban nem járult hozzá a sziget elhelyezéséhez.
Működik az ingatlanonkénti „sárga zsákos” szelektív gyűjtés is. A gyűjtésbe
bekapcsolódó lakosság, ingatlanonként zsákba tudja gyűjteni a papír-, a fém-, és a
műanyag csomagolási hulladékot, illetve az italos kartondobozokat, amelyet gyűjtési
napokon kell az ingatlanuk elé kihelyezniük. 2011-ben a következő napokon történt,
illetve történik a „sárga zsákos” hulladék-gyűjtés: 2011. január 06., február 03.,
március 03., és 31., április 28., május 26. június 23., július 21., augusztus 18.,
szeptember 15., október 13., november 10., december 08. A gyűjtésre szolgáló zsákok
a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál díjmentesen átvehetők.
Elindult városunkban a lakossági körben keletkező használt sütőolaj, sütőzsiradék
visszagyűjtése is. A szolgáltató az ÖKV telephelyén elhelyezte ennek a
hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, ahol a használt sütőolaj
gyűjtéséhez csatlakozó, regisztrált háztartásokban élők átvehetik őket. Továbbá a
regisztráció alapján elektronikus levélben is tájékoztatta a csatlakozókat a
tudnivalókról (pl.: házhoz menő szállítások idejéről), illetve a tömbházak
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környezetében - a Smatch – Club 3-as közötti területen, illetve a Pável Á. Ltp.-en lévő
szelektív hulladékgyűjtő szigetekre - 2 db 1 m3-es gyűjtőkonténert is kihelyezett. A
szolgáltató jelzése alapján egyelőre nagyon kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást,
így a lakosság tájékoztatását folytatni kell.
A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés
folyik. Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti
egyszeri alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött
megállapodás alapján az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat gépjárművével,
Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken pedig Müllex Kft. saját
gépjárművével.
A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése céljából tervezzük a városban
egy hulladékgyűjtő udvar kialakítását, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-,
műanyag-, üveg-, textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség
nyílna a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor,
gyógyszer, festékes doboz, elektronikai, állati eredetű hulladékok stb.) befogadására
is. A hulladékudvar tervezett helye a Szentgotthárd Ipari Park Nyárfa út 0284/32. hrszú ingatlan. Az udvar megépítésére vonatkozó terveket felülvizsgáltattuk, mivel
időközben változtak a kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások (néhány
hulladéktípus gyűjtését csak fedett részen lehet megtenni, illetve a gyakorlati
tapasztalatok alapján a gyűjtőkonténerek egy rámpa körül lennének elhelyezve és
ezáltal a lakosság könnyen tudná behelyezni a hulladékot. A tervekre a jogerős építési
engedélyt is megkaptuk. Az itt összegyűjtött hulladék átmeneti és szakszerű tárolás
után átadásra kerülne a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező hasznosító,
ártalmatlanító szervezet részére. Egy FVM rendelet előírása alapján az állati eredetű
hulladékok kezelését szolgáló dögkutakat is be kell zárni és fel kell számolni. A
tervezett hulladékudvarban az állati eredetű hulladékok befogadására is lehetőség
nyílhatna (hűtőkonténerben, majd átadása kezelő szervezet részére). A Képviselőtestület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Projkthez történő csatlakozásról. Ennek a projektnek része
többek között egy hulladékudvar megépítése Szentgotthárdon. A Társulás 2009.
december 01-én benyújtott, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című KEOP –7.1.1.1/09-2009-0009 számú 1. fordulós pályázatát a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte. A
Támogatási Szerződés ünnepélyes aláírására 2010. április 08-án került sor. Jelenleg
szakértői tevékenységek folynak (Műszaki szakértői tanácsadás, Jogi tanácsadás,
Könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések), akik a
megkötött szerződések alapján elvégezték az ütemterv szerinti feladataikat. Továbbá a
tervező konzorcium is folytatta a megkezdett munkát. A pályázat értelmében
szükséges köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt a hatályos útvonaltervvel
összhangban elkészítette. A műszaki szakértő minden esetben felülvizsgálta és a
Közreműködő Szervezethez megküldésre alkalmasnak találta az elkészült
dokumentumokat. A pályázattal kapcsolatos jelentések, kifizetési kérelmek
folyamatosan benyújtásra és elfogadásra kerültek.
A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek
visszavételi, visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. Ezzel a visszavételt és a
begyűjtést - annak megszervezését és finanszírozását is - a gyártók felelősségi körébe
utalta. A fogyasztóknak a 9/2001 (IV. 9.) KöM rendelet megtiltotta, hogy a kimerült
elemeket és elhasználódott akkumulátorokat más hulladékba keverje, tehát pl. a
lakossági hulladékgyűjtőbe (kukába) dobja. A fenti jogszabályok tették szükségessé,
hogy kiépüljön egy, a fogyasztók számára kényelmesen igénybe vehető visszagyűjtő
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rendszer.
A hordozható elemek visszavételi, visszagyűjtési kötelezettségét
Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az önkormányzat szerződést
kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság számára nyilvános
gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban. A használt elemek begyűjtésére
szolgáló speciális gyűjtőedény a Polgármesteri Hivatal I. emeleti lépcsőfordulójában
került elhelyezésre. Továbbá a Képviselő-testület 26/2006. (VI.26.) számú
rendeletében a környezettudatos nevelés érdekében az oktatási intézményekben is
előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált elemek begyűjtésének
megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen intézményekben
is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket.
Az Ökohydro Kft. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezetés Vízügyi Főfelügyelőség 14/111-4/2004. számú határozatával megváltoztatott
9870/1/2003. számú határozatban előírt, a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő
törmeléklerakóra vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentációt elkészítette, amely alapján a felügyelőség engedélyt adott a lerakó
lezárására és elrendelte a lerakóra vonatkozó rekultivációs terv, illetve egy figyelőkút
megépítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítését és
benyújtását. A tervek elkészültek, amelyek alapján a felügyelőség elrendelte a
hulladék-lerakó lezárását és a területen további hulladék lerakását megtiltotta. A
hulladéklerakó mellé tervezett felszíni vízelvezető rendszerrel kapcsolatos vízjogi
létesítési engedély határozat 2008. június 11-én jogerőssé vált. A Képviselő-testület
2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási
Projkthez történő csatlakozásról. A társult települési önkormányzatok a Társulási
megállapodásban rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat,
amelyek között szerepel a társult települések közigazgatási területén levő bezárt
települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja., így a szentgotthárdi volt törmeléklerakóhelyé is. A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja)
program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta
volna 2011. évben a források hiánya nem hirdették meg. 2011. februárban az Új
Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került a
Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése –
egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat, melyet települési önkormányzatok jogi
személyiségű társulásai nyújthattak be 2011. szeptember 1. határnapig. Továbbá
megjelent a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok
című pályázat, amely egyfordulós és kötelező mellékelni a projekt megvalósítására
vonatkozó jogerős rekultivációs és vízjogi létesítési hatósági engedélyeket,
környezetvédelmi felülvizsgálatokat. A pályázati feltételek ismertében - a jogerős
engedélyek hiányában – a társulás ezekre a kiírásokra nem tudott pályázatot
benyújtani. Jelenleg a Társulás egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megbízást adott a közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot
tartalmazó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók (kivéve ezen feladatokra már
támogatást nyert településeket) esetében a környezetvédelmi felülvizsgálatok, a
jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedélyezési dokumentumok
elkészítésére, az engedélyek megszerzésére.
Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése jelenleg
az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelyére kihelyezett 8 m3-es
konténerben történik, amelyet a Müllex-Körmend Kft. ürít. Amennyiben az építési
törmelék ennek a konténernek a befogadó képességét meghaladja, úgy annak

elszállítása a Müllex - Körmend Kft.-től történő konténer megrendelésével és
elszállíttatásával történhet.



Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok esetén
megállapodás alapján a Közszolgáltató Vállalat végzi, egyéb önkormányzati
ingatlanok kaszálása pedig időjárástól függően eseti megbízások alapján történik
(Közszolgáltató Vállalat, városrészi egyesületek).



A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás
alapján a 8-as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca –
Jakabháza közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt
hulladékot. A kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális
„autóspihenőkhöz”) ürítése szükség szerint, de legalább hetente történik.



2011. május 20-án a civilek koordinálásával a III. Béla Szakképző Iskola és a SZOI
Vörösmarty Mihály Gimnázium részvételével hulladékgyűjtési akció zajlott
településünkön. A hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat, kesztyűket az
önkormányzat biztosította.



Aktuális a helyi hulladékgazdálkodási tervünk (2004-2010) felülvizsgálata, a
második tervezési ciklus szerinti terv elkészítése. A helyi hulladékgazdálkodási
tervet a területi tervek kihirdetésétől számított 270. napig kell elfogadni és közzétennie
az önkormányzatnak. A helyi hulladékgazdálkodási tervnek a település legfontosabb
hulladékgazdálkodási problémáit úgy kell megoldani, hogy teljesüljenek a
jogszabályokban, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (OHT II) és a területi
tervben (THT II) meghatározott mindazon célok, amelyeket önkormányzati szinten
kell végrehajtani. Szentgotthárd esetében a területi terv a Nyugat-Dunántúli statisztikai
régió hulladékgazdálkodási terve, amelyet még nem fogadtak el. 2010-ben kaptunk
egy értesítést a felügyelőségtől, hogy a Nyugat-dunántúli Statisztikai Régióra
vonatkozó Területi Hulladékgazdálkodási Terv második tervezési ciklusának (THT II)
előkészítése megkezdődött. Ennek a területi tervnek a kihirdetését követően tudjuk
megkezdeni a második helyi hulladékgazdálkodási tervünk elkészítését, amelyet az
előírások szerint a területi terv kihirdetésétől számított 270. napig kell kihirdetnünk.



A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló új törvény
elfogadása folyamatban van. A törvény fő célja a hulladékképződés megelőzése, a
képződő hulladék minél nagyobb arányú begyűjtése és hasznosítása. A törvény
hatályba lépésétől a hulladékgazdálkodási rendszer egyszerűsödését és
hatékonyságának javulását, a hasznosuló hulladékok arányának növekedését várják. A
törvénytervezet a hulladékhierarchia rendszerében további szinteket határoz meg. A
legkedvezőbb a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladékszegény
technológiák alkalmazásával, a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltásával.
A második szint a képződő hulladékok fajtánkénti gyűjtése és újrafeldolgozása.
Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek hasznosítása nem lehetséges.
Fontos új elemként jelennek meg az egyes hulladéktípusokra vonatkozó új szabályok
(melyeket az EU külön irányelvekben szabályoz). A törvénytervezet tartalmazza a
biohulladékra, hulladékolajra, és a veszélyes hulladékokra vonatkozó általános
szabályokat. Az új törvénytervezet rendelkezik az elkülönített hulladékgyűjtési
rendszer egész országra kiterjedő kötelező bevezetéséről, amelyet 2015-ig kell

elindítani. 2020-ig a háztartásokból származó üveg, fém, műanyag és papír hulladék
50%-át, a nem veszélyes építési-bontási hulladék 70%-át vissza kell gyűjteni és
anyagában hasznosítani.

2./ Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban:
-

-

-

Már több mint öt éve jelentette be a burgenlandi BEGAS, hogy hulladékégetőt kíván
felépíteni a szomszédos Heiligenkreuzban. Az égetőt 2010-11-ben akarták elindítani.
Az osztrák hatóságok - a tiltakozások ellenére - első és másodfokon is kiadták az
építési engedélyt. A megfellebezés után az ügy jelenleg az osztrák Közigazgatási
Bíróság előtt van. A közigazgatósági bíróság végleges döntése legkorábban 2012 év
végén várható.
Regionális Légyszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy
Mosonmagyaróvártól Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a
levegő szennyezettségét figyelő monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás
beszerzését és rendszerbe állítását továbbá a monitoring tevékenység (működtetés) 5
évig való finanszírozását jelenti. A Szentgotthárd mellé tervezett hulladékégető
kapcsán is, az itt működő Ipari Parkok miatt is izgalmas és érdekes ez a pályázati
lehetőség. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, Győr (továbbiakban: Felügyelőség) konzorcium vezetőként nyújtotta be
a pályázatot az „Európai Területi Együttműködés” (ETE) 3. Célkitűzés – Határon
Átnyúló Együttműködés Ausztria-Magyarország kiírására 2008-ban. További projekt
partnerek: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Amt der
Burgenlandischen Landesregierung. Projektmenedzser szervezet: Zala Megyei
Fejlesztési Nonprofit Kft.– az Omega-csoport tagja. A szentgotthárdi mérőállomás
tervezett helyszíne a szennyezettségi térkép és a mérési sorozat eredményei alapján
kerül majd meghatározásra a későbbiekben. A tervezett magyarországi telepítési
pontok: Mosonmagyaróvár, Sarród, Szombathely és Szentgotthárd. 1 db mérőállomás
kialakításának költsége 2010 évben becsülve bruttó 87 millió Ft. Az Önkormányzat
311/2010. számú határozatában biztosította az 5%-os önerőt (15.876 euro,) 275,Ft/euró árfolyamon számolva x 15.876 euró = max. 4.365.900,- Ft-ot, melyet a
kifizetés ütemében (azaz 2 év alatt, 2011-2012.) kell a kedvezményezettnek fizetnie.
Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem
kaszált, így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele
(kaszálása). Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi
hatóság külterületi ingatlanoknál a Vas Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat,
belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2011-ben eddig tizenhét
esetben kellett intézkednünk. A kaszálatlan ingatlanok rendbetételére 19 db felszólítást
küldtünk ki, valamint 3 db közérdekű védekezést rendeltünk el a parlagfűvel
szennyezett ingatlanok esetében. Állandó problémát okoznak a különböző
vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek tulajdonában lévő
ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik át a felszólításokat. A
vállalkozások esetében az ügyvezető címérére kiküldött felszólítások többnyire
eredményre vezettek. Ezekben az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás, mivel
csak a parlagfűvel szennyezett területrész/területrészek! kaszálására lehet elrendelni
közérdekű védekezést.

3./ A vizek védelmével kapcsolatban:

-

-

-

A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő
vízfolyásokba kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.)
számú rendelete alapján 2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához
talajterhelési díjat kell fizetni azoknak a kibocsátóknak, akik a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A 2010. évi adatok
alapján 95 db olyan ingatlan van, ahol műszakilag rendelkezésre állt közcsatorna, de
az ingatlantulajdonos nem kötött rá a hálózatra. Ebben az adatban Zsida, Zsidahegy és
Rábatótfalu II. ütem szennyvízcsatornázása utáni ingatlanok is szerepelnek már. A
Vasivíz Zrt. kimutatása alapján 2010-ben 27-en csatlakoztak a hálózatra. Az
elmúlt évek kapányainak tapasztalatai azt mutatták, hogy az érintett ingatlanok
tulajdonosainak csaknem 30 %-a különböző indokok alapján nem vállalja a rákötést
(szociális indokok, üres lakóház, nincs bevezetve a lakóházba az ívóvíz stb.).
Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek
szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. 2011. februárban ismételten
kiírásra került az Új Széchenyi Terv keretében a Környezet és Energia Operatív
Program Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása pályázati konstrukció ezúttal
egyfordulós KEOP-1.2.0/09-11 alkomponense, amelyben csak a megvalósításra
lehetett volna pályázni a 2010-es kiíráshoz képest változatlan feltételekkel.
Máriaújfalu szennyvízelvezetésére a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített
tervekkel és jogerős vízjogi létesítési engedéllyel (2011. február 28-ig) rendelkezünk.
Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon
magasak, rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét. A városrész
szennyvízkezelését egyedi szennyvíztisztító berendezéssel lehetne megoldani – ebben
a szakmai vélemények nem egybehangzóak - ,ezért további egyeztetés szükséges a
VASIVÍZ Zrt-vel.
Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a Mélyépterv
Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes tervdokumentációval, amelynek 2009.
augusztus 31-ig érvényes vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítását
kezdeményeztük. A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra
vezetik rá. A 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint a meglévő tervek
átdolgozása azért lenne szükséges, hogy a regionális rendszer kihagyásával
közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi hálózat.
A KEOP Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása pályázat
megvalósítása elől elhárultak az akadályok, a közbeszerzési eljárást követően indulhat
a kivitelezés. Az Önkormányzat a pályázat 2. fordulójában is támogatásban (90 %)
részesült, az ivóvízkezelés megvalósítása nettó 29.990.000,- Ft költséget jelent. A
projekt célja Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvizét szolgáltató I. számú kút
vízminőségének javítása vízkezeléssel. A vízbázisból kitermelt vízben a vízkémiai
vizsgálatok a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb
arzén tartalmat és határértéket elérő, vagy megközelítő vas- és mangán tartalmat
mutattak ki. Az arzén-, vas- és mangán tartalom eltávolítása káliumpermanganátos
technológiával lehetséges, amelyhez új vízkezelő épület építésére, szivattyúk és
szűrőegység telepítésére van szükség. A projekt során kismértékben hálózati
rekonstrukcióra is sor kerül (14 db szakaszoló tolózár/elzáró; 20 db vízbekötés
felújítása).

-

-

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz
elszállításáról az önkormányzat jelenleg a Drain -Team ÖKO Környezetgazdálkodási
Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján gondoskodik. A Kft. az összegyűjtött
szennyvizet megállapodásunk alapján a kapacitással rendelkező szennyvíztisztítókban
helyezi el (Körmend, Szombathely).
A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonosnak 2007. október 31-ig
kellett a rekultivációs tervet elkészíttetnie, amely alapján a környezetvédelmi hatóság
határozatában előírt határidőkben kellett a szükséges munkálatokat elvégeztetnie. A
Florasca Kft. 2010-ben pályázatot nyújtott be a terület engedélyzett terv szerinti
rekultivációja érdekében, amely pályázat támogatást kapott. A projekt kivitelezése
2011. május 20-án vette kezdetét és mostanra be is fejeződőtt. A rekultiváció
elvégzését követően 5 év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t,
mely időtartamig a terület monitoringozását is elvégzik.

4./ Zöldterületek fenntartása és kezelése:






A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási
megállapodás alapján a Közszolgáltató Vállalat gondoskodik. A zöldterületek
megfelelő fenntartását elsősorban a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások,
szemét elszórása stb.) akadályozza.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási
feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb
támogatásával. A Hársas-tó környezetében sajnos évek óta visszatérően komoly
problémákat okoznak/okoztak az éjszakai rongálások, ezzel kapcsolatban a tavalyi
évben a képviselő-testület szigorította a tűzgyújtás szabályait, az éjszakai órákban
ideiglenes tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Hársas-tónál, hogy a hatóságok
hatékonyabban tudjanak fellépni az éjszakai rongálókkal szemben. Az üzemeltető
tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt évekhez hasonló mértékű
rongálásokat.
Folyamatos problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban,
hogy az eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat.
A kutyáikat tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand
területe stb.), illetve az ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez
különösen ott veszélyes, ahol kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), mivel
például a kutyaürülékben található kórokozók akár súlyos betegségek kialakulásához
is vezethetnek. Az ezzel kapcsolatban a képviselő-testület a tavalyi évben módosította
az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló többször módosított 29/2000. (III. 31.)
számú ÖKT rendeletet. A módosítás során nevesítve lettek még frekventált területek,
ahol nem lehet kutyákat sétáltatni (Liget, Hársas-tó strand) A Kutya futtatásra kijelölt
területek bővítésre kerültek a vápa csatorna területével is. Továbbá szabálysértés lett,
illetve helyszínbírságolni lehet a módosítást követően azokat, akik a kutyájuk által
közterületen okozott szennyeződést – a kutyaürüléket - nem távolítják el. Az érintett
hatóságok hatékonyabb fellépése érdekében helyszíni bírságolni lehet abban az
esetekben, akik közterületen, vagy lakóingatlan közös használatú helyiségeiben,
udvarán póráz nélkül vezeti kutyáját, illetve nem a futtatásra kijelölt helyszíneken
futtatják kutyájukat. A rendeletmódosítás elfogadását követő időszakban a hatóságok
tájékoztatása alapján figyelmeztetésekre került sor, bírságolás, szabálysértési eljárás



ezzel kapcsolatban még nem volt. A helyzet jelentősen javult ugyan, de még mindig
vannak akik nem veszik figyelembe
A regionális hulladékgazdálkodási terv előírása szerint települési hulladék
biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmát 2007-ig az 1995-ben képződött
mennyiség 50 %-át kell hasznosítani, a helyi hulladékgazdálkodási terv ennél
szigorúbb előírást határozott meg, amely szerint a jelenlegi hasznosítási arányt kell
tartani (a képződött mennyiség 88 %-a kerül hasznosításra). A biológiai úton lebomló
szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy mennyiségben jelenik
meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi hulladék. A
parkfenntartási feladatokkal megbízott Közszolgáltató Vállalat ezt a hulladékot (fű,
levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol ingyenesen elvégzik a
kiszállított hulladék komposztálását. Így a helyi tervben előírt hasznosítási arányt
tovább tudjuk növelni.

5./ Zajvédelem:
-

-

Folyamatosan érkeznek hivatalunkba bejelentések a vendéglátóhelyek környezeti
hatásaival kapcsolatban (hangos zene, illetve az érkező és távozó vendégek zavaró
hangoskodása). A bejelentések után különböző intézkedésekre is sor került. (pl.:
hétvégi éjszakai nyitvatartás korlátozása, terasz használatának korlátozása). Az
előforduló ügyek többségében a működési engedély kiadásával kapcsolatban látókörbe
kerülő vendéglátóegységek részére kérelemre állapítunk meg zajkibocsátási
határértékeket. 2011-ben két vendéglátóegység részére állapított meg hatóságunk
zajkibocsátási határértéket. Több esetben a zajos működésre érkezett panaszok miatt
az üzemeltető meghallgatására került sor. Zajbírságot nem szabott ki hatóságunk, a
zajos tevékenységek ellenőrzése nehéz feladat, hiszen zajmérő berendezése nincs a
Hivatalnak.
A rönöki gokart pálya működése kapcsán is hatóságunk járt el, amikor 2010-ben
zajkibocsátási határértéket állapított meg részükre. Jelenleg a zajos működés miatt
érkezett panaszra, kérelemre indult eljárás, amely jelenleg is folyamatban van.

6./ Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014):
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak
figyelembevételével a tavalyi évben elkészült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi
Programja (2010 – 2014), amelyet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 17/2010. (VII.01.) ÖKT rendeletével elfogadott. A város környezetvédelmi
programját a Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás, Petrovics Zsolt
okl.
környezetgazdálkodási mérnök, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, illetve
igazságügyi szakértő (szakértői engedély száma: OKVF-Sz-001/2004.) készítette el. A
program elkészítése során valamennyi változata (egyeztetési, szakhatósági véleményezésre
megküldött stb.) a városi honlapon is olvasható és véleményezhető volt. A program
szakhatósági véleményeztetésre történő megküldése előtt a program készítőjének
részvételével egy egyeztető megbeszélést tartottunk 2010. május 04-én a Polgármesteri
Hivatalban. A képviselő-testületi jóváhagyás előtt az önkormányzat illetékes bizottsága is
véleményezte a programot. A Polgármesteri Hivatalban tartott egyeztető megbeszélésen
elhangzott javaslatokon, illetve a szakhatósági véleményeken kívül más vélemény sem
írásban, sem szóban nem érkezett hivatalunkba. A Települési Környezetvédelmi Program - a
III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) tervezési intervallumát is figyelembe véveközéptávú (5 év) program. A települési környezetvédelmi programunk célkitűzései a

jogszabályi előírásoknak megfelelően az ugyancsak 2010-ben elfogadott NKP célkitűzéseivel
összhangban, a helyi sajátosságok figyelembe vételével kerültek kidolgozásra.
A környezetvédelmi programot, melynek hossza 140 oldal, teljes terjedelmében a
honlapunkon az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010.
.pdf .
II. Partnerségi Megállapodás megkötése a Florasca Környezetgazdálkodási Kft.-vel

 A Florasca Környezetgazdálkodási Kft. a volt zsidahegyi leürítőtelep rekultivációjára
vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt kivitelezése 2011. május 20-án vette
kezdetét. A rekultiváció elvégzését követően 5 év fenntartási kötelezettség terheli a
tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület monitoringozását is elvégzik. A
Florasca Kft. az 1. számú mellékletként csatolt megállapodás tervezetet küldte
hivatalunkba, miszerint a tárgyi projekt megvalósítása során egy partnerségi
megállapodást kíván kötni az önkormányzattal. A megállapodás alapján az
önkormányzatnak a partnerségben oly módon kellene résztvenni, hogy a Florasca Kft.
tájékoztatás és nyilvánosság vállalásainak teljesítését segíti. Az önkormányzatnak
anyagi hozzájárulást nem kell nyújtania a feladatok elvégzéséhez az önrész
megfizetése a Florasca Kft.-t terheli. A Florasca Kft.-nek kell elvégeznie a pályázati
forrás segítségével, illetve az önrész biztosításával a rekultivációt, illetve az előírt
utógondozást.
III. Feladatok, lehetőségek, esélyek a „fenntartható fejlődésért” Szentgotthárdon
Az erre vonatkozó javaslatok az Előterjesztés 2. mellékletben olvashatók.
IV. Meghozandó döntések

Tisztelt Képviselő-testület !
I. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a környezetvédelmi rendelet végrehajtásával
kapcsolatos beszámoló elfogadását.
II.. Kérem a Florasca Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötendő partnerségi megállapodás
tervezet elfogadását (1. számú melléklet).
III.. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és feladatok, lehetőségek, esélyek a „fenntartható
fejlődésért” Szentgotthárdon kapcsolatos beszámoló elfogadását.

Határozati javaslatok:
I.,
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd
város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető

b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd
város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót átdolgozását kéri
az alábbiak szerint: …
Határidő: 2011. októberi testületi ülés
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
II.,
a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Florasca
Környezetgazdálkodási Kft.-vel “ A szentgotthárdi, volt TFH lerakó rekultivációja”
című, NYDOP-4.1.1/C-09-2010-0003 számú pályázat megvalósítása érdekében a
partnerségi megállapodás megkötésével egyetért. Egyben felhatalmazza a polgármestert
az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti partnerségi megállapodás aláírására.
III.,
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a jelen Előterjszetés 2.
számú melléklete szerinti “Javaslat a “Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon”
program elindítására című dokumentumot elfogadja azzal, hogy legalább félévente
jelentést kell készuíteni a “Javaslat”-ban foglaltak végrehajtásáróll.
Határidő: a közlésre azonnal, beszámoló a Javaslatban foglaltak végrehajtásáról fél
évente
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Labrirtz Béla tanácsnok
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Dr. Krajczár Róbert Irodavezető
Szentgotthárd, 2011. szeptember 14.
Fekete Tamás
Műszaki irodavezető
Ellenjegyzések:

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Labritz Béla
környezetvédelmi tanácsnok

1. számú melléklet

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről

Név: Florasca Környezetgazdálkodási Kft.
Cím: 9354 Osli, Tőzegüzem 035/6 hrsz.
Cégjegyzékszám: 08-09-010455
Adószám: 12856884-2-08
Képviseli: Fullajtár István
mint a partnerség vezetője (továbbiakban partnerség vezetője)
valamint

Név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Cím: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Törzsszám. 421481
Adószám: 15421481-2-18
Képviseli: Huszár Gábor polgármester
mint partnerségi tag (továbbiakban partner)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. Felek jelen megállapodás aláírásával partnerséget hoznak létre abból a célból, hogy az
általuk, a NYDOP-2009-4.1.1/C – Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok
elvégzése tárgyú pályázati felhívás keretében benyújtott és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító hatósága által támogatásra
érdemesnek ítélt (K-2010-NYDOP-4.1.1/C-2009-16536/169 ikt. számú támogató
levél) „A szentgotthárdi, volt TFH lerakó rekultivációja” című, NYDOP-4.1.1/C-092010-0003 számú pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös
együttműködéssel valósítsák meg. A projekt megvalósítására a Florasca Kft.

támogatási szerződést (továbbiakban Támogatási szerződés) kötött a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Nyugat-dunántúli
regionális

Fejlesztési

Ügynökség

Közhasznú

Nonprofit

Kft.

(továbbiakban

Közreműködő szervezet), mint közreműködő szervezettel.
2. A Florasca Kft. kijelenti, hogy a partnerségben oly módon kíván részt venni, hogy a
pályázati forrás segítségével illetve az önrész biztosításával elvégzi a pályázatban
szereplő ürítőhely rekultivációját, illetve a hatóság által előírt utógondozást. Ezáltal a
partnerek megállapodnak abban, hogy a projekt teljes körű végrehajtása,
lebonyolítása, pénzügyi-műszaki elszámolása a Florasca Kft. (a partnerség vezetője)
feladata.

Abban a nem várt esetben, ha a Közreműködő szervezet bármely követelést a projekt
végrehajtását lebonyolító Florasca Kft. helyett a partner tag Önkormányzatok
bármelyikével szemben érvényesítene, abban az esetben a Florasca Kft. köteles az
adott Önkormányzatnak okozott kárt megtéríteni, továbbá ez a magatartás olyan
körülménynek is minősül, ami megalapozza a tagi Önkormányzatnak a partnerségből
való kilépését.

A tagok megállapodnak abban, hogy a projekt végrehajtása során szükséges
döntéseket a Florasca Kft. saját felelősségére készíti elő. A döntések előkészítésének
szabályszerűségéért, az előírt eljárási formák megtartásáért a döntést előkészítő
Florasca Kft. a felelős. A döntések végrehajtásának szabályszerűségéért, az eljárási
szabályok megtartásáért, az előírt pénzügyi nyilvántartások vezetéséért, pénzügyi
bizonylatok

szabályszerűségéért,

valódiságáért,

számlák

kifizetése

előtti

teljesítésigazolások kiállításáért, szabályszerűségéért szintén a projekt végrehajtását
lebonyolító Florasca Kft. a felelős.

Szentgotthárd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a partnerségben oly módon kíván
részt venni, hogy a Florasca Kft. tájékoztatás és nyilvánosság vállalásainak teljesítését
segíti.

Szentgotthárd Város Önkormányzat, mint partnerségi tag anyagi hozzájárulást a
partnerség részére nem kell nyújtania a feladatok elvégzéséhez és az önrész
megfizetése is a Florasca Kft-t terheli.
Szentgotthárd Város Önkormányzata vállalja, hogy minden egyéb segítséget megad a
partnerség részére a támogatási szerződés megkötéséhez és a projekt megvalósítása
érdekében.
3. A partnerségi megállapodás aláírása kifejezi továbbá az aláírók azon szándékát is,
hogy a projekt lezárását követően a projektben vállalt célok megvalósítása érdekében
(a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően) a jövőben is
együttműködnek.
4. A jelen partnerség nevében a partnerség vezetője által, a partnerség vezetője irányában
tett nyilatkozatok, a partnerség tagjait jogosítják, illetve kötelezik. Amennyiben a
partnerség vezetője által tett nyilatkozatok, kötelezettségvállalások olyan mértékben és
módon köteleznék a partnereket, amely jelen partnerségi megállapodásban rögzített
együttműködési elvektől, feladatvállalástól eltér, úgy mindezért a partnerség vezetője
helytállni köteles a partnerek előtt. A Közreműködő szervezet a partnerséggel, illetve
annak tagjaival történő kapcsolattartása, a partnerség vezetőjén, illetve annak a
Támogatási Szerződésben megjelölt projektmenedzserén keresztül történik.
5. Jelen megállapodás értelmében, a partnerség vezetője felé, a partnerség bármely
tagjának működéséért (rekultivációval kapcsolatos tevékenység során), valamint a
támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a partnerség vezetője
tartozik felelősséggel.
6. Bármely tag által esetlegesen –nem várt módon - elkövetett pénzügyi vagy szakmai
szabálytalanságért,

jogszabálysértésért

(jelen

rekultivációval

kapcsolatban)

a

Támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért partnerség
vezetője korlátlanul felel a Közreműködő szervezet felé.
7. A partnerség minden egyes tagja felelősséggel tartozik a támogatási szerződésben
meghatározott, általa megvalósítandó projektelem szerződésszerű teljesítéséért, és az
azzal kapcsolatos kötelezettségekért. Amennyiben egyes projektelemeket a partnerség
tagjai közösen valósítanak meg, vagy az egyes projektelemek rendeltetése oly módon

összefügg, hogy azok önállóan, rendeltetésszerűen, és a projekt céljai elérésére nem
alkalmasak,

azok

szerződésszerű

teljesítéséért,

és

az

azzal

kapcsolatos

kötelezettségekért az abban résztvevő felek egyetemlegesen felelnek a Közreműködő
szervezet felé.

A projekt megvalósítása érdekében a partnerség tagjai az alábbi feladatok
megvalósítását vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel
összhangban:

A feladatok

A szervezet neve
1.

Florasca Kft.

A projekt teljes lebonyolítása.

2.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

A tájékoztatás és nyilvánosság
vállalás teljesítésének segítése.

A partnerség tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli vagy
természetbeli – hozzájárulásukat adják, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott
költségének 10 % -át képezik, az alábbi megoszlásban:

Részesedés a partnerség

A szervezet

A feladatra jutó

A hozzájárulás formája

neve

támogatás

és mértéke

1.

Florasca Kft.

116.257.614 Ft

Pénzbeli / 12.917.513 Ft

100 %

2.

Szentgotthárd

0 Ft

0 Ft

0%

Város
Önkormányzata

saját forrás
hozzájárulásából (%)

Amennyiben a projekt végrehajtása során, pályázaton kívüli műszaki tartalom kerül
megvalósításra, valamint amennyiben a projekt megvalósítása többe kerül, mint a
projekt összköltsége, úgy a Florasca Kft. további önerő bevonásával biztosítja a
hiányzó forrást.

8. Felek együttműködésük tekintetében jogosultak jelen megállapodásban foglaltaktól
eltérő,

vagy

szigorúbb

feltételekben

is

megállapodni,

ugyanakkor

annak

jogkövetkezményei a Közreműködő szervezet, vagy annak képviseletében eljáró
személyre, szervezetre nem lehetnek hátrányos kihatással.
9. A partnerség nem jogi személy.

10. A partnerség fenntartása és megfelelő működtetése a partnerség vezetője a
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, a Közreműködő szervezet
irányában a partnerség vezetője tartozik felelősséggel.
11. A partnerség vezetője, a Közreműködő szervezet tájékoztatását követően, annak
előzetes hozzájárulásával jogosult, illetve köteles a partnerségből kizárni azt a tagot,
akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai
szempontból veszélyezteti.
12. A partnerségből – a partnerség vezetője kivételével, a közreműködő szervezet előzetes
írásbeli hozzájárulásával – bármely tag szabad elhatározása szerint kiválhat, ha a
kiválása nem veszélyezteti a pályázatban meghatározott pályázati célok elérését. A
kiválás legkorábban, az írásban történő bejelentéstől számított 30 naptári nap elteltével
történhet meg, annak érdekében, hogy a partnerség vezetője megfelelő módon
gondoskodhasson a kiváló partner helyettesítéséről. Kiválás esetén azonban a kiváló
tag köteles a partnerség vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a
rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az
általa végzett projektelemről beszámolni. Kiválás esetén a tag köteles a – jelen
együttműködési megállapodás keretében – használatába, vagy tulajdonba kapott
juttatást, vagyontárgyat a partnerség vezetőjének haladéktalanul visszaszolgáltatni,
illetve átruházni arra, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni.

13. A támogatás felhasználásával a projekt megvalósulása után az ingatlan továbbra is a
korábbi tulajdonos birtokában marad.

14. Jelen partnerségi megállapodás érvényben és hatályban van, addig, amíg a Támogatási
szerződés érvényes és hatályos.

15. Jelen megállapodás a pályázat és a vonatkozó Támogatási szerződés elválaszthatatlan
részét képezi. A megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása csak a
Közreműködő szervezet előzetes hozzájárulásával, írásban lehetséges.

16. Alulírottak nyilatkoznak, hogy a vonatkozó és megkötendő Támogatási szerződést és
annak mellékleteit részletesen ismerik, és a jelen partnerségi megállapodás
értelmében, és keretein belül, annak teljesítésére kötelezettséget vállalnak.

17. A partnerség vezetője vállalja, hogy a nyertes pályázat esetén megkötendő támogatási
szerződés egy példányát, valamint a rekultiváció végrehajtásáról szóló szakhatósági
nyilatkozatot átadja a partner Önkormányzat részére.
Kelt, Sopron
Partnerség vezetője

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

partner

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

Fullajtár István

Huszár Gábor

ügyvezető

polgármester

Florasca

Szentgotthárd Város

Környezetgazdálkodási Kft.

Önkormányzata

P.H.

P.H.

2. melléklet

Javaslat a “Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon”
program elindítására
1. Mi is az a „fenntartható fejlődés”?
1.1. 1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ
Környezet és Fejlődés Világbizottsága, ami 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott
jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a
fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat. A
jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".
1.2. A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a
környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével
mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a
konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fejlődés alapvető célja a szociális jólét, a
méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a
jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon
hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a
környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat.
1.3. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozatában megfogalmazott definíció szerint:
"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése a környezet és a
természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg."
1.4. Vannak-e feladatai a fenntartható fejlődés kapcsán egy városi önkormányzatnak?
A kérdésre a válasz véleményünk szerint egyértelmű „igen”, hiszen számunkra is rendkívüli
jelentősége van annak, hogy milyen életesélyeket hagyunk az utánunk következő
nemzedékekre.
2. „Zöld” intézmények
2.1. Az önkormányzat egyik feladata kell,
intézményei minél kisebb negatív
energiahatékonysági felújításoktól
lecsökkentésén át az iskolákban a
magában foglal.

hogy legyen a jövőben az arra való törekvés, hogy
hatással legyenek a környezetünkre. Ez az
kezdve a papírhulladék mennyiségének
környezettudatosságra nevelésig sok mindent

2.2. Polgármesteri Hivatalunkban pl. 2006 márciusa óta nagyságrendekkel kevesebb papírt
használunk fel azzal, hogy a képviselő-testületi anyagok nem papír alapon kerülnek a
képviselőkhöz és a bizottsági tagokhoz, hanem honlapról letölthető formában. Ugyancsak
papírmellőző döntés volt az, hogy az intézményekkel történő levelezést elsősorban
elektronikus úton kell lebonyolítani. (Nyilvánvaló azonban sajnos az is, hogy az
elektronikára való átállás is jelentős ökológiai lábnyomot keletkeztet.) Intézményünkben
működik (ha nem is mindig teljes körűen) a papírhulladék szelektív gyűjtése,
használtelem és akkumulátorgyűjtő került kihelyezésre. A radiátorokra szabályozót
szereltettünk fel. Ugyanakkor még számos teendőnk van ahhoz, hogy valóban „zöld”
hivatalnak titulálhassuk magunkat.
2.3. Felvetődhet az „ökoiskola” program gondolata is, melynek lényege lehetne többek
között iskolakert kialakítása, a fenntartható fejlődés propagálása a tanulók irányában, a
jelenleg is működő településtisztasági akciók (egy szervezet – egy osztály program)
folytatása, elemgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők iskolákhoz kihelyezése, újrahasznosított
anyagokból készült tanszerek használata illetve annak népszerűsítése.
2.4. Célunk az önkormányzati tulajdonú intézmények és épületek energiahatékonyságának
javítása, a fajlagos energiafelhasználás és a károsanyag kibocsátás csökkentése, az elavult
fűtőberendezések cseréje, hőszigetelés, mérhető és szabályozható fűtési rendszer
kialakítása, a világítási rendszerek korszerűsítése, a megújuló energiaforrások
részarányának növelése. Ezen a területen részben már vannak szép eredményeink, hála
számos elnyert pályázatnak, részben pedig jelenleg is előkészítés alatt állnak pályázatok. Itt
különösen a KEOP pályázatokat említeném meg, illetve a Luzernnel közösen elnyert
pályázatot, mely utóbbi túlmutat intézményeink szintjén, és a lakosság tudatformálását is
megcélozza.
3. Közösségi kert program
3.1. A közösségi kert program lényege, hogy jelenleg funkció nélküli területeket használatba
vehetnek kerttel nem rendelkező lakóközösségek, s azon saját fogyasztási célra
növénytermesztést folytathatnak. A parlagon heverő földet biztosíthatja az önkormányzat,
de magánszemély is tehet felajánlást (esetleg terményrészesedés fejében).
A világ számos országában elterjedt program több szempontból is hasznos:
- gondozatlan, parlagon heverő területeket von be a város vérkeringésébe, tesz ápolttá, s ez
az önkormányzatnak egy fillérébe sem kerül;
- lehetőséget biztosít a kerttel nem rendelkezőknek a konyhakerti növénytermesztésre (van,
ahol még az állattenyésztésre, méhészetre is);
- a kerttel nem rendelkező kiskeresetűek megtermelhetik maguknak pl. az éves
zöldségfogyasztásuk nagy részét, így kevesebbet kell költeniük a boltban;
- ezeken a területeken rendszerint elsősorban biogazdálkodás folyik, így az ott megtermelt
élelmiszer egészségesebb, mint a nagyüzemi módszerekkel előállított;
- közel van a fogyasztóhoz, nem kell utaztatni az élelmiszert (Európában az élelmiszerek
átlagosan 1200 km-t tesznek meg, amíg az asztalunkra kerülnek);
- jó testmozgás azoknak, akik ebben részt vesznek, egy egészségesebb életmódra válthatnak
általa;
- közösségkovácsoló és összetartó ereje van;
- általában még a közbiztonságot is növeli, hiszen szinte mindig van ott valaki, így a
környék is „megfigyelés alatt van”.

A programnak két alapvető feltétele van: legyen megfelelő földterület és legyen rá kellő
igény a lakosság részéről. Először tehát meg kell vizsgálni, van-e az önkormányzatnak ilyen
célra felhasználható területe, ki kell dolgozni egy feltételrendszert, majd propagálni kell a
programot tájékoztató anyagok közzétételével pl. a honlapon. Elsősorban civil szervezet
koordinálásával képzeljük ezt el.
3.2. Csak érdekességképpen jegyezzük meg, hogy Angliában olyan város is van, ahol a
közparkokban dísznövények helyett haszonnövényeket ültetnek, amiből a közösség
részesülhet akár úgy, hogy rászorulók kapják a termést, akár úgy, hogy az értékesített
zöldség stb. ára a város kasszáját gyarapítja. Szentgotthárdon egyelőre még nem itt tartunk,
de egyszer majd akár ezt is megcélozhatjuk.
3.3. S ha már a közparkoknál tartunk: nem csak a magántulajdonban lévő kerteknél vagy
esetleg leendő közösségi kerteknél javasolt, hogy lehetőleg ne ivóvízzel öntözzék őket,
hanem a közparkoknál is örvendetes volna, ha összegyűjtött esővízzel, vagy saját kúttal
lehetne ezt megoldani. (Csak egy példa: a Ligetnél jelenleg még sok problémát okoz az
esővíz és annak elvezetése, közben pedig száraz időben ivóvízzel locsoljuk a területet.)
3.4. A fent már említett iskolakert is tekinthető közösségi kertnek, de pl. a Szentgotthárdon
már jelenlévő kiskertek, illetve ezek közössége is hasonló pozitívumokkal bír. Ebből a
szempontból mindenképpen tanulmányozásra érdemesnek tartjuk a Wesselényi utca végén
lévő kiskerteket működtető egyesület munkáját, illetve sokat segítene, ha programunkba be
tudnánk vonni őket is.
3.5. Ugyan nem a közösségi kert program része, de a lakosság tudatformálására ható tényező
lehetne a konyhakerteket népszerűsítő program is, valamint a Pronas által meghirdetett azon
program folytatása, melyben őshonos gyümölcsfák ültetését tette lehetővé szentgotthárdi
kerttulajdonosoknak. Utóbbi érdekes lehet közösségi szinten is, akár közparkjainkba is
ültethetnénk gyümölcsfákat.
4. Termelői piac, Helyi Termékek Boltja
4.1. Sokszor felvetődött már az ötlet, hogy újra termelői piacot kellene szervezni
Szentgotthárdon, megteremtve annak lehetőségét, hogy a város és környéke termelői
eladhassák portékáikat, illetve a vásárlók olyan termékeket vehessenek, amelyeknek ismert
a teljes története (nem pedig csak annyi információ van ráírva, hogy „Származási helye: az
EU”). Örvendetes volna, ha itt nem csak őstermelők árulnának, hanem bárki, aki kiskerttel,
saját veteményessel, gyümölcsfával, saját készítésű áruval: mézzel, lekvárral, szörppel,
aszalt gyümölccsel stb. rendelkezik, eladhatná itt a feleslegét.
A piacnapok az országban már működő hasonló létesítmények tapasztalatait figyelembe
véve lehetnének pl. szerdán és szombaton, vagy csak heti egy alkalommal. Ez egyfajta helyi
látványosságként is szolgálhatna, s kulturális programokkal is színesíthető.
A Piac jelenlegi üzemeltetőjével már elkezdődtek olyan előzetes egyeztetések, melynek
eredménye lehet egy „bio piac” kialakítása a jelenlegi Piac közelében – ebben az esetben
annak működtetését akár a jelenlegi üzemeltető is felvállalná. Ennek kialakítására pályázati
lehetőséget kellene találni.

4.2. A kérdést tovább gondolva a fenti célnak felel meg a Helyi Termékek Boltjának
küldetése is, bár ez lehet, hogy inkább a turistákat vonzaná. Ehhez például egy
önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget lehetne igénybe venni. Az üzemeltetése
történhet úgy, hogy azt az önkormányzat kiadja egy vállalkozónak, vagy akár egy nonprofit
szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány) is működtethetné. A bolt a helyi és
kistérségi kézműveseknek, mezőgazdasági kistermelőknek, biogazdaságoknak teremtene
értékesítési lehetőséget, de akár az egyébként nagyon jó hírnek örvendő, a szentgotthárdi
kenyérgyárban készülő pékárunak is lehetne a mintaboltja. A termékekre rákerülhetne egy
helyi termék védjegy is.
4.3. Természetesen mielőtt egy ilyen beruházásba belevágna az önkormányzat vagy egy
vállalkozó, előtte nem árt felmérni a termelői kapacitást és a vásárlói igényeket. Mindezt
lehetőleg a kistérség (vagy járás?) vonatkozásában célszerű megtenni, hiszen
kistérségünkön belül is már kialakult egy-egy termék előállításának Szentgotthárdon kívüli
központja (szeszfőzde, gyümölcsaszaló, tökmagolajütő, méhészetek stb.), és a jövőben ez
újabb elemekkel bővülhet (pl. kistérségi vágópont - egy könnyebb feltételrendszer alapján
működtethető vágóhíd), hiszen a tavaly hatályba lépett új kistermelői rendelet (52/2010.
(IV. 30.) FVM rendelet) sokat enyhített a feltételrendszereken, és a piacra jutást is
megkönnyítette.
5. „Zöld” Filmklub
5.1. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a fent felvázolt elképzelések megvalósításához a
tudat formálására is szükség lenne. Ennek egyik eszköze lehetne az alcímben írt „Zöld”
Filmklub. Ezt a Moziban lehetne elindítani, ahol ezeket a problémákat látványosan
feszegető olyan filmeket vetítenének le, mint „A hülyeség kora”, „A közösség ereje” vagy
az „Átalakulásban” című filmek.
5.2. Ma Magyarországon olyan országos jelentőségű civil szervezetek foglalkoznak ezekkel a
kérdésekkel mint például a „Védegylet”, mely szervezettől először is a fent felsorolt és az
ehhez hasonló filmek kikölcsönözhetők, ráadásul a Védegylet azt is bevállalja, hogy a
filmvetítések utáni beszélgetéseken részt vesz. A beszélgetés lebonyolítható a filmvetítés
után közvetlenül a moziban is, de pl. ha iskolásoknak vetítik le ezeket a filmeket, akkor a
következő osztályfőnöki órán is. A Védegylet – meghívása esetén – ezeken a
beszélgetéseken szót ejt a klímatörvényről, a klímakörökről, arról, hogy mi történik
Magyarországon és a világban, mit tehetünk mi, helyi közösségként a klímavédelem terén,
mik azok a klímabarát városok és az átalakuló városok stb.
5.3 A Védegylet ezen túlmenően segítséget tud nyújtani a közösségi jövőképalkotás és
interaktív foglalkozások megszervezésében, segítve felmérni, hogy mivel lenne célszerű
foglalkoznunk és hová akarunk eljutni.
5.4. Sokat segíthetnek ebben az egész kérdésben az interneten elérhető honlapok és
mozgalmak. Ezek ma tömegesen vannak jelen és nem mindegyik jelent garantált minőséget
– ennek megfelelően jelentős szelekció után érdemes lesz felvenni a kapcsolatot a
legfontosabb fenntarthatósági kérdésekben ezekkel a minőséget jelentő szerveződésekkel.
6. Ami még szóba jöhet

6.1. A „Nulla hulladék” mozgalom célja, hogy minél több hulladék hasznosuljon újra, s így
kevesebb kerüljön a hulladéklerakókba, hulladékégetőkbe. Fontos eleme a komposztálás
népszerűsítése, de a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is egy jó módszer.
Szentgotthárdon a szelektív hulladékgyűjtés, a „sárga zsákos” hulladékgyűjtés, a használt
sütőolaj gyűjtő, az évenkénti lomtalanítás, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál
rendszeresített konténer és az intézményekben, boltokban elhelyezett elemgyűjtők már
működő rendszerek. A városi zöldhulladékunk pedig néhány éve már komposztálásra kerül
Ausztriában. Elmondhatjuk, hogy a Müllex is partner minden előremutató
kezdeményezésben.
6.2. Meg lehet hirdetni helyi versenyeket, melyekben a legszebb kertet vagy a
legkörnyezetbarátabb („legzöldebb”) házat, a fenntartható fejlődés terén legtudatosabb
családot keresnénk. Mondhatjuk, hogy ez lenne a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom melynek tábláival a mai napig találkozhatunk Szentgotthárd utcáin – XXI. századi verziója.
6.3. Népszerűsíteni kell a fenntartható közlekedést is, amire az Európai Mobilitási Hét és az
autómentes napok jó példa. Ezen kívül néhány kedvcsináló programmal (Bringázz a
munkába!, Bringázz a suliba!) is talán megnyerhető néhány ember, akik utána már nem csak
az ilyen programok alkalmával fognak szívesen biciklizni. Szentgotthárd egyébként ezen a
téren sem áll rosszul. Sok idegennek az az első benyomása városunkról, hogy mennyi itt a
kerékpáros.
6.4. Sok helyen bevezették a helyi pénzt, mint olyan fizetőeszközt, amit csak helyben lehet
elkölteni, és így a helyi gazdaságot generálja. Szentgotthárdon ez még talán kicsit korai
lenne, de a későbbiekben lehetőségként ezzel is számolnunk kell.
7. Összegzés
A fentiek persze mind csak ötletelések. Biztosan vannak köztük rossz és jó ötletek egyaránt.
De a jó ötletek is csak akkor válhatnak valósággá, ha az önkormányzaton kívül a lakosság, a
civilek is felkarolják azokat, illetve maguk is kezdeményeznek hasonló programokat. Az
önkormányzat segíthet a koordinációban, fórumokhoz helyszín biztosításában, a publicitás
megadásában stb., de a Civil Fórum, és azon belül is a Pro Natura St.Gotthard Civil
Összefogás (Pronas), a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Kertbarát Egyesület, a
Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület, a Szentgotthárdért Közalapítvány és persze mások is
élére állhatnak egy-egy kezdeményezésnek. A közös, nemes ügyért való összefogással
erősebb közösség épülhet fel, s ellenálló képességünk is nagyobb lehet a gazdasági változások
okozta sokkokkal szemben.
Ahhoz, hogy elkezdődhessen a munka, mindenképpen a szentgotthárdi civil szervezetek
illetve az e kérdésben nagyon elkötelezett szentgotthárdi polgárok párbeszédét kell elindítani,
akik közösen, az önkormányzattal együtt kidolgozzák az egyes területeken a továbblépés
lehetőségét.
A következő lépésben el kellene készíteni „A Fenntartható Zöld Szentgotthárdért Program”ot, ahol a fent említett szereplők: önkormányzat, civilek, városi polgárok, esetleg a gazdaság
erre érzékeny szereplői már részletesebben kidolgoznák a teendőket ezen a jövőnk
szempontjából rendkívül fontos területen.

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
6. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal
beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A
szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb 2011. januárjában készült tájékoztató a
Társulási Tanácsban végzett munkáról.
Az elmúlt fél évben 8 alkalommal üléseztek a polgármesterek – a Társulás
munkaszervezete törekedetett arra, hogy csak akkor kerüljön összehívásra a testület,
amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a polgármesterek nagy többsége
nem főállású polgármester. A társulási ülések többnyire az aktuális hónap utolsó
csütörtökén kerülnek megtartásra, amelyeket rendszerint továbbra is megelőz a kistérség
jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium tanácskozása.
A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 44 határozatot fogadott el a Társulási Tanács.
Területfejlesztési feladatok tekintetében a térség települései Fejlesztési Tanácsot
alkotnak, ez a szerv január óta 2 döntést hozott határozati formában. A határozatok
részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács által
fenntartott intézményekkel kapcsolatos, de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű
szolgáltatások magas száma, valamint pályázatok benyújtása is igényelt döntéseket. A
Társulás Közbeszerzési Bizottsága 4 alkalommal ülésezett január óta.
Továbbra is jellemző, hogy egyes kistérségi és a városi ügyek (ügyintézések) között
nehezen húzható határvonal, a város és a kistérség vonatkozásai sok esetben
összemosódnak. Elsődleges oka ennek természetesen a város jelentősége / nagysága a
kistérséghez viszonyítva, másrészt a Szentgotthárdi kistérségre jellemező sajátos
intézményfenntartói struktúra, vagyis a városi intézmények kistérségi fenntartása illetve az
ezekhez kapcsolódó, növekvő számú községi tagintézmények.
Összeállításra, több körben megtárgyalásra, majd elfogadásra került a Társulás 2011. évi
költségvetése, amelynek összege meghaladja az 1 milliárd forintot. Az elmúlt fél évben sor
került a Társulás 2010. évi zárszámadásának elkészítésére és elfogadására, valamint a
féléves beszámolójának elfogadására is, továbbá a Társulás 2011. évi költségvetési
határozatának több alkalommal történő módosítására is, amelyet egyszer a pénzmaradvány
miatti módosítások, a saját hatáskörű módosítások, másszor a bérkompenzáció, illetve a
központosított előirányzatként pályázott bevételek indokoltak. Tájékoztatásul: a Kistérségi
Társulásunk az idei évben 517.959.000,- Ft állami támogatásban részesül, amelyből közel
134 millió Ft (133.985.038,- Ft) kizárólag a kistérségi feladat-ellátási formák után
érkezik.
Az elmúlt időszakban több alkalommal is sor került a Kistérségi Társulási Megállapodás
módosítására. A legutóbbiak között volt módosítás, amelyet a Társulás által fenntartott
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intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakkal kapcsolatos rendeletalkotás generált,
de volt olyan is, amelynek következtében a kistérségi közoktatási feladatellátás
területileg is teljessé vált a térségben.
A Társulás pályázati támogatást nyert a Nemzeti Erőforrás Miniszter által a támogató
szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Kormányrendelet valamint a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális
foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12) Kormányrendelet alapján a
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Támogató szolgáltatás és a Közösségi
Pszichiátriai Alapellátás szakfeladatok tárgyi feltételeinek fejlesztésére – a fejlesztések
időközben meg is valósultak az intézményben, sőt, az elszámolások elkészítésére és
jóváhagyására is sor került.
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Játékvár Óvodája
(Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.) vonatkozásában négy gyermek csoportszoba teljes
felújítását és a hozzájuk tartozó gyermekmosdók felújítására is pályázott a Társulás, folytatni
kívánva a 2 évvel ezelőtt megkezdett intézményi felújításokat – sajnos ezúttal forráshiányra
hivatkozva nem lelt támogatásra a benyújtott pályázat.
A Társulás ajánlattételi felhívást állított össze a SZOI Arany J. 1-4. Évfolyama
energiahatékonysági felújítását célzó, KEOP-2011-4.9.0 pályázati kiíráshoz szükséges
tervezés és tanulmánykészítés kapcsán, abból a célból, hogy a tárgyi pályázattal
kapcsolatos tevékenységek elvégzésére ajánlatot kérjen – az ajánlattételi felhívást a
szentgotthárdi Képviselő-testület elé is terjesztette. A beérkezett ajánlatok ugyanakkor olyan
magas költségekkel számoltak, hogy a Társulás Közbeszerzési Bizottsága– az
Önkormányzat javaslatára – úgy döntött, az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel nem
áll rendelkezésére a megvalósításhoz szükséges fedezet.
A Kistérségi Társulás korábban pályázatokat nyújtott be az NFÜ Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program támogatási rendszeréhez, „A pedagógiai, módszertani reformot
támogatóinformatikai infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra is. A pályázat pozitív
elbírálásban részesült, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény szentgotthárdi
intézményeinek informatikai fejlesztésére 25.422.500,- Ft, a magyarlaki - csörötneki
tagiskolájának informatikai fejlesztésére pedig 5.804.944.-Ft vissza nem térítendő,
uniós támogatást nyert. Mivel a projekt 100%-os vissza nem térítendő támogatásban
részesült, saját forrás biztosítása nélkül valósulhatott meg a beruházás. Szintén a pályázati
keretében került sor 60 fő pedagógus oktatására a tantermi csomagok alkalmazásához
kapcsolódóan. Az eszközbeszerzések és azok üzemkész állapotba helyezése –
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – tanévkezdésig megtörtént, így a 2011/2012.
tanévet már a megújult számítástechnikai eszközökkel kezdhették meg az érintett
intézményekben tanuló gyermekek.
A Kistérségi Társulás több általa fenntartott intézmény akadálymentesítéséről gondoskodott
már az utóbbi időben, így a szentgotthárdi, a rönöki és a gasztonyi óvoda vagy a SZOI alsó
tagozatos épület földszintjének akadálymentesítéséről is. A Gondozási Központ komplex
akadálymentesítése már tavaly ősszel megvalósult, a projekt elszámolása időközben nem
csak megtörtént, de – helyszíni ellenőrzéseket követően - jóváhagyásra is került.
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Aktuálisan a szintén a Nemzeti Erőforrás Miniszter által a támogató szolgáltatás és a
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30) Kormányrendelet
alapján meghirdetett „Támogató szolgáltatást” és „Közösségi alapellátást működtető
fenntartók befogadása és állami támogatása” felhívásra készít elő pályázatot a Társulás.
Év elején megjelent a „KILÁTÓ” kistérségi turisztikai kiadvány, amelyben nemcsak a
szentgotthárdi, de az őrségi települések bemutatkozása, programjaiknak ismertetése is
helyett kapott. A többnyelvű kiadvány lényegében továbbra is az egyetlen olyan térségi,
turisztikai kiadvány Szentgotthárdon, amely segítségére lehet a hozzánk érkező turistának
mind a turisztikai attrakciók, mind a helyi látványosságok és települések megismertetésében,
továbbá az ezeket kiszolgáló háttér igénybevételében. A közelmúltban, a Szülőföld
Könyvkiadó gondozásában jelent meg a „Szentgotthárd és a Rábavidék” c. képeskönyv,
amely kiadvány szintén a szentgotthárdi kistérséget öleli körbe.
Bár önkormányzati pályázatról beszélünk akkor, amikor a Moravske Toplice Önkormányzat,
a Maribori Egészségvédelmi Intézet és a Városi Gondozási Központ partnerségével
pályázatot nyújtottunk be és nyertünk a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési program 2007-2013 program 2. prioritására, a MENTAL HEALTH címet
viselő projekt kistérségi vonatkozású is. A projekt keretében pályázati pénzből alkalmazott
gyermekpszichológus januárban kezdte meg tevékenységét és heti 2 alkalommal, heti 10
órában nyújt terápiás tevékenységet a kistérségben élő gyermekek / tanulók számára. A
projekt további hozadéka, hogy nemcsak informatikai és bútorbeszerzések valósulnak meg a
közeljövőben, de szakmai konferenciák helyszíne is volt / lesz Szentgotthárd.
A belső ellenőr a 2010. évben igényelt normatív állami hozzájárulásokat ellenőrizte, ennek
során hiányosságokat, hibás normatíva igénylést nem talált, a normatív költségvetési
támogatások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzés
adatai összhangban álltak. Hasonló megállapításokat tett valamennyi más, olyan szerv
(Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, VÁTI, FVM) is, amely a Társulás illetve a
Társulás munkaszervezete által felügyelt területeket ellenőrizte a közelmúltban.
A Kistérségi Társulás jelenleg az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve:







Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:
Tótágas Bölcsőde intézményegység
Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Tapsifüles Tagóvoda Gasztony
 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, benne:
SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
Egységes Iskola intézményegység, azon belül:
 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
 SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama
 SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama
 SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája (tagiskola)
Városi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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Az intézményekkel illetve a 15 kistérségi települési önkormányzattal kapcsolatban felmerült
„napi” teendők (rendeletmódosítások előkészítése, szakmai programok, alapító okiratok ill.
egyéb dokumentumok módosításai, működési engedélyek módosításai, beszámolók,
ellenőrzések, beszerzési eljárások lebonyolítása, munkaügyi teendők, szerződésekmegállapodások, kérdőívek-adatszolgáltatások, előterjesztések, koncepciók, elszámolások,
tanügy-igazgatási teendők, kiadványok, cselekvési tervek, stb.) részletes bemutatásától
ugyanúgy eltekintünk, mint a kistérséghez tartozó települések egyéni megkeresései / jelzései
/ segítségkérései kapcsán végzett munkánk ismertetésétől.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kistérségi ügyekkel elsősorban
foglalkozó Kistérségi Iroda és Pénzügyi Iroda a város valamennyi intézményével
(Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium,
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Gondozási Központ, Móra Ferenc Városi Könyvtár, Rendelőintézet)
kapcsolatos önkormányzati igazgatási feladatokat és a város közoktatási, kulturális,
közművelődési, szociális és egészségügyi feladataihoz kapcsolódó önkormányzati teendőket
is folyamatosan ellátja, valamennyi ezzel kapcsolatos teendőt azonban ez a tájékoztató nem
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök

Szentgotthárd, 2011. szeptember 15.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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