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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő – testület 201. április 25-i ülésére 

Tárgy: A sporttelep fenntartása 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a sportkoncepciójában is felvállaltan gondoskodik a 

sportolási lehetőségek biztosításáról. Ennek egyik eleme, hogy 4,6 millió forintot a 

költségvetésében erre a feladatra idén is elkülönített. Hosszú évek óta az önkormányzati 

tulajdonú Városi Sporttelepen az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat Szentgotthárddal kötött szerződés alapján gondoskodtunk a sporttelep 

fenntartásáról: a sportpálya és az öltözők fenntartásáról, a tekepálya és az ingatlanon lévő 

lakás hasznosításáról, állandó személyzet alkalmazásáról. 

Azzal, hogy a Városi Sporttelep tulajdonosa egy egyesület, a Kézilabda Klub Szentgotthárd 

lett és mostanra eldőlni látszik, hogy az egyesület beruházásában egy multifunkciós 

sportcsarnok az ingatlanon meg is épülhet, az ingatlan az önkormányzathoz nem kerülhet 

vissza, így az eddigi módon nem tudunk megbízást adni a sporttelep fenntartására. 

Ugyanakkor a területen a helyzet annyiban nem változik, hogy sporttevékenység ott továbbra 

is folyik: ott van a labdarúgópálya, az edzőpálya, a tekepálya – szentgotthárdi sportolók 

továbbra is végeznek sporttevékenységet. A 2012. április 11.-én megtartott sportvezetői 

megbeszélésen jelzés érkezett úgy a Labdarúgó Szakosztály részéről mint a Kézilabda 

Klubtól, hogy a sporttelep fenntartásához önkormányzati segítséget kérnek. 

Amint fent már rögzítettük a 2012. évi költségvetés 4,6 millió Ft-ot erre a célra tartalmaz, 

ebből a meglévő szerződés alapján a 2011. évről áthúzódott egy 767 ezer forintos kifizetés és 

mivel az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat a sporttelep fenntartását azóta is végezte, így 

a 2012-ben végzett munkájaért  további 767 ezer forintot is számlázott. Így erre a feladatra a 

mai napi állás szerint 3.066 ezer forint áll rendelkezésre a költségvetésben. Mostantól ezt a 

továbbiakban nem adhatjuk közvetlenül a telep fenntartására, a meglévő szerződést fel kell 

bontani hiszen nem vagyunk az ingatlannak tulajdonosai.  

A megoldás az lenne, ha a támogatást a Városi Sporttelep tulajdonosának, a Szentgotthárdi 

Kézilabda Klubnak utalnánk azzal, hogy ezen összeggel el kell számolnia, azt a számláján 

elkülönítetten kell tartania és csak a Sporttelep fenntartására lehet fordítani. A támogatott 

Sportegyesület eldöntheti, hogy milyen formában oldja meg a telep fenntartását – ennek egy 

módja lehet, hogy az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatot bízza meg ezzel továbbra is. 

Minden esetre a támogatás egyik pontjában elvárjuk, hogy a sporttelep fenntartására kötendő 

szerződést be kelljen mutatni a támogatást nyújtónak. 

 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete Szentgotthárd Város 

Sportkoncepciójában írottakkal összhangban a Szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdonát 

képező Városi Sporttelep fenntartására 2012-re támogatást nyújt maximum 3.066 e/Ft 

összegben a Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak. A támogatási szerződésben a következőket 

köti ki: 

- a támogatás felhasználásáról az egyesületnek el kell számolnia 

- a fenntartásra a támogatott által kötendő szerződést előzetesen be kell mutatni az 

önkormányzatnak 

- a fenntartásra kapott pénzt elkülönítetten kell tartani és csak a sporttelep fenntartására lehet 

felhasználni 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a támogatási szerződés aláírásáért Huszár Gábor polgármester 

a támogatás biztosításáért Jakabné Palkó Edina Irodavezető 

Szentgotthárd 2012. április 17. 

 

 

 

 

                                                                            Huszár Gábor 

Ellenjegyzés:                                                        Polgármester 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe 

foglalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, 

akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács 

által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi (szociális és gyermekjóléti) 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület a legutóbbi, márciusi ülésén arról döntött, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal 

előzetesen egyetért. A javaslatokat a fenntartó Kistérségi Társulás is jóváhagyta azzal, 

hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, mentességeket – a 

Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

Az új térítési díjak május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, a 2011. december hó 

folyamán ellátásra jogosultak személyi térítési díjának felülvizsgálata pedig 2012. április 30-

ig történik meg. 

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezetének megtárgyalását és elfogadását. 

 

Szentgotthárd, 2012. április 04. 
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                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                 jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában és a  szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdés b./pontjában, a 92.§. (2) bekezdés 

f.) pontjában és a 92/B.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális igazgatásról és 

egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 2.  melléklet lép. 

 
2.§ Ezen rendelet 2012. május 01. napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

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

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Kihirdetve:
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1. melléklet  

 

„A 22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletéről 

 

 

 
1. ÉTKEZTETÉS 

 
1.1. Intézményi térítési díj: 

 ebéd szállítás nélkül: 510,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 605,- Ft/nap/adag 

 
1.2. Kedvezmények, mentességek: 
 

Jövedelmi sáv ebéd szállítással 
Ft/adag (bruttó) 

ebéd szállítás nélkül 
Ft/adag (bruttó) 

0 0 0 
1         - 28500 100 90 

28501 - 42750 280 270 
42751 - 57000 350 340 
57001 - 71250 430 400 
71251 - 85500 510 450 

85501 - 605 510 
 
 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
2.1. Intézményi térítési díj: 850,- Ft/óra 
 
2.2. Kedvezmények, mentességek:  
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 
Ft/óra 

0 0 
1         - 28500 200 
28501 – 42750 400 
42751 – 57000 550 

57001 – 71250 650 
71251 – 85500 750 
85501 - 850 
 
 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
3.1.   Intézményi térítési díj: 70,- Ft/nap  
 
 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
4.1.   Intézményi térítési díj: 
 

1.) Személyi segítés óradíja: 600,- Ft/óra  
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2.) Szállítási kilométerdíj: 100,- Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 110 
Ft/km  

 
4.2.    Kedvezmények, mentességek: 
 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj (Ft/óra)  

0 0 
1         - 28500 180 
28501 – 42750 290 
42751 – 57000 400 

57001 – 71250 520 
71251 – 85500 570 
85501 - 600 
 

Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 70 Ft/km 
 
 

5. NAPPALI ELLÁTÁS 
 
5.1.     Intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 
 ebéd: 510,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 170,- Ft  
 
5.2.    Kedvezmények, mentességek: 
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag 
(bruttó) 

Ebéd – Ft/adag 
(bruttó) 

0 0 0 0 
1         - 28500 30 50 90 
28501 - 42750 130 200 270 

42751 - 57000 140 210 340 
57001 - 71250 150 230 400 
71251 - 85500 160 240 450 
85501 - 170 250 510” 
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Indokolás 

 

1.§.-hoz: az egyes ellátásokra vonatkozó, 2012. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: A bölcsődei gondozás térítési díjának rendeletbe foglalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, 

akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács 

által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi (szociális és gyermekjóléti) 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület a legutóbbi, márciusi ülésén határozott arról, hogy a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása után mekkora 

összegű térítési díjat, milyen feltételekkel kell fizetni 2012. május 01. időponttól. A 

Képviselő-testület javaslatait a fenntartó Kistérségi Társulás is jóváhagyta azzal, hogy az 

intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, mentességeket – a Társulási 

Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása illetve a díj 

megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása. Eredetileg terveztük, 

hogy a szülők jövedelemigazolásán túl tovább igazolások bekérését is előírjuk. Erre 

bizonyos esetekben ad lehetőséget a jog. Alaposan és részletekbe menően áttekintve a 

kérdést azonban megállapítható, hogy a térítési díjak esetében ezt a módszert mégsem lehet 

alkalmazni – így erről a rendelettervezetben már nem is tudtunk javaslatot adni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezetének megtárgyalását és elfogadását. 

 

Szentgotthárd, 2012. április 11. 
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                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 

bevezető része a következők szerint módosul: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:” 

 

2.§ (1) A  Rendelet 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ (4) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának 

biztosítása a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegysége feladatkörébe tartozik. Az ellátás a szentgotthárdi kistérség területén 

igénybe vehető szolgáltatás, amely ellátásáért térítési díjat kell fizetni.” 

 

2.§ (2) A Rendelet 7.§ -a a következő (5) bekezdéssel  egészül ki: 

„7.§ (5) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátására 

vonatkozó intézményi térítési díjat a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. Első 

alkalommal minden év április 01-ig, második alkalommal szükség szerint. Az intézményi 

térítési díjakat és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a jelen rendelet 1. 

mellékletével megállapított 6. melléklet tartalmazza.”  

 

2.§ (3) A Rendelet 7.§ -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„7.§ (6) A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési 

díjat az intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, 

mentességek és a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével. Az intézményvezető a 

személyi térítési díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül 

köteles felülvizsgálni.” 

 

2.§ (4) A Rendelet 7.§ -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
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“7.§ (7) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátása kapcsán az 

előre befizetett személyi térítési díjból az érintett gyermek hiányzása esetén nem jár vissza a 

napi gondozási díj, de annak összege a következő hónap térítési díj összegébe beszámítható, 

ha a gyermek távolmaradását a szülő bejelentette.”  

 

2.§ (5) A Rendelet 7.§ -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

“7.§ (8) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátását meg kell 

szüntetni, ha a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével önhibájából legalább 3 hónapja 

késedelemben van.” 

 

3.§ E rendelet 2012. május 01. napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

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

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet 

 

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. 

mellékletéről 

 

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja: 775,- Ft. 

 

Kedvezmények, mentességek: 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 775.-” 
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Indokolás 

 

2.§.-hoz: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosította a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.) is, elsősorban 

a térítési díjról szóló 146.§-151.§-okat. Ez alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat 

kell fizetni.  

2.§ (1) bekezdés a szolgáltatást nyújtó intézményt nevezi meg. 

 

2.§ (2) bek-hez: Az intézményi térítési díjak mértékét differenciáltan határozza meg – 

igazodva az igénybe vevők anyagi helyzetéhez. 

 

2.§ (3) bek-hez: A személyi térítési díjak megállapítására ad technikai előírásokat 

 

2.§ (4) bek-hez: Szabályozni kell annak a rendjét is, hogy mi történjen azokban az esetekben 

amikor a szolgáltatást igénybe vevő gyermek nem tud az intézményben megjelenni. Ekkor az 

elszámolásra szabályokat kell meghatározni. 

 

2.§ (5) bek-hez: Szabályozza a térítési díj meg nem fizetésének szankcionálását is. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Képviselőtestület 2012. április 25-i ülésére. 

 

Tárgy:   2012. évi lakossági szilárd hulladékkezelési szolgáltatási díj  módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A jelenlegi helyzet 

A települési szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos díjakat jelenleg 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2012. (I.26.) ÖKT rendeletével 

módosított 41/2002. (XI.29.) ÖKT. rendelete szabályozza. 

Szentgotthárd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését - a 2002. november 12-én kötött 10 évre szóló 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján - a MÜLLEX - Körmend Kft látja el. 

A Képviselő-testület az utóbbi időszakban kétszer is foglalkozott a szilárd hulladékkezelési 

szolgáltatási díjjal. Először 2011. december 15. ülésén, amikor az évente szokásos rend 

alapján a szolgáltató által javasoltak szerint meghatározta a jövő évre vonatkozó díjakat. Ezt 

követően az országgyűlés 2011. december 23. ülésén elfogadta az egyes törvények 

Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI törvényt (továbbiakban: 

törvény), amelynek 196. § (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a díj 2012. évi mértéke a 

képviselő-testület által 2011. évre megállapított díjat nem haladhatja meg, ezért többek között 

a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó rendeletet is 

módosítani kellett, amelyet a képviselő-testület az akkor érvényes jogszabályi előírások 

szerint 2012. január 25. ülésén módosított is.  

Az országgyűlés 2012. április 02. ülésén egy újabb módosítást tett a hulladékkezelési 

díjakkal kapcsolatban. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 

módosításáról szóló 2012. évi XXVIII. Törvény 2012. április 15-vel feloldotta a 

„díjbefagyasztást” és meghatározta a 120 literes edény maximális ürítési díját, amely 

650,- Ft/ürítés + ÁFA összegben állapított meg. Ezt a díjat más űrmértékű tárolóedényre 

is arányosan alkalmazni kell. A fenti jogszabályváltozás miatt a MÜLLEX - Körmend 

Kft. csatolt kérelme alapján kéri, hogy 2012. május 01-től módosítsa a képviselő-testület 

a hulladékkezelés díját, mivel jelentős költségemelkedéseik (pl.: üzemanyag, 

bérkompenzáció stb.) ellenére az első négy hónapban a 2011. évi díjakat kellett 

alkalmazniuk.  

A mellékelt díjmódosító javaslat alapján a települési szilárd hulladékkezelés teljes költsége a 

tárgyi időszakra, 2012. 05. 01-től – 2012. 12. 31-ig : 34 992 405 Ft,- Ft + ÁFA összesen 

44.440.354,- Ft lesz. A díj az ingatlanonkénti hulladékszállítás (maradék-, ill. szerves) mellett 

tartalmazza a tavaszi lomtalanítási akciót is, sütőolaj gyűjtés költségét, valamint a 

hulladékgyűjtő szigeten és a sárga zsákos gyűjtés során szelektíven összegyűjtött csomagolási 

hulladékok elszállítását és átadását kezelő szervezetekhez. A szolgáltató feladata továbbá a 

gyűjtőedények, illetve a hulladékgyűjtő zsákok biztosítása. Az év hátralevő részében a 

háztartási lomok elhelyezésére a közszolgáltató vállalat telephelyén elhelyezett 30.0 m
3
-es 

lomgyűjtő konténerben van lehetősége ingyenesen a lakosságnak. Ebben a konténerben 

összegyűjtött hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díjának elszámolása külön szerződés 

keretén belül történik, amelynek költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell állni. Ez a 

konténer mára már annyira népszerű lett, hogy évente 14-15 alkalommal kell üríttetnünk, 

amely kb 1,00 MFt -ba kerül (az ürítés díja a hulladék mennyiségének függvénye). Az is igaz, 

hogy mindenképpen olcsóbb az így összegyűjtött hulladékot elszállíttatni, mint az illegálisan 
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elhagyott, elszórt hulladékot összegyűjteni és elszállíttatni. Továbbá az építési törmelékek 

elhelyezésére is átmenetileg az ÖKV telephelyén lévő 8,00 m
3
-es gyűjtőkonténerben van 

lehetőség. 
 

A javasolt módosítások: 

 

„A” variáció: 

 

A 2011. decemberi testületi ülésre eredetileg beterjesztett javaslat az elmúlt évekhez 

hasonlóan többlet díjemelést tartalmazott, amelyből befolyó többletbevétel a Nyugat-

dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (továbbiakban: társulás) fizetendő 

önkormányzati hozzájárulás mértékét ideális esetben fedezte volna (600,- Ft/fő/év). Az „A” 

variáció is ezt az elvet követi, mivel átlagosan 11,31 %-os többletemelést tartalmaz a jelenleg 

alkalmazott lakossági díjakhoz képest a társuláshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás 

fedezetére. A javaslat a tárgyi időszakra (2012. 05. 01-től – 2012. 12. 31-ig) 1 fős 

háztartások esetén 875,- Ft + ÁFA, 2 fős háztartások esetén 1.295,- Ft + ÁFA, 3 főnél 

nagyobb háztartások esetén 1.645,- Ft + ÁFA összegű emelést tartalmaz a jelenleg 

alkalmazott díjakhoz képest. Ez a díjemelés ideális esetben, amennyiben mindenki befizeti 

a hulladékszállítási díjat, már fedezné a társuláshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás 

mértékét (600,- Ft/fő/év). A szolgáltató előterjesztéshez csatolt levele alapján sajnos jelentős a 

díjelmaradások keletkeztek és valószínűleg a jövőben is keletkeznek majd, ezért célszerű a 

jövő évi költségvetésében erre célra tartalékot képezni, mivel ez a díjemelés, mint a 

fentiekben is leírtuk csak abban esetben fedezné az önkormányzati hozzájárulás mértékét, 

amennyiben mindenki befizetné a díjat.  

 

„A” variáció 

A javaslat átlagosan 11,31 %-os emelkedés a jelenleg alkalmazott díjakhoz 
képest 

2012. május 01-től 
 (600,- Ft/fő/év fedezetére) 

  

Házt.-ban élők 

(fő) 

Házt. száma 

(db) 

Edény mér. 

(l) 

Ürítési díj 

(Ft+ÁFA) 

Teljes díj (35 hét) 

(Ft+ÁFA) 

Befolyó összeg  (35 

hét) (Ft+ÁFA) 

Emelk. tárgyi 
időszakra (35 

hét) (Ft+ÁFA) 

1 769 80 247 Ft 8 645 Ft 6 648 005 Ft 875 

2 822 80 362 Ft 12 670 Ft 10 414 740 Ft 1 295 

3 1345 120 463 Ft 16 205 Ft 21 795 725 Ft 1 645 

Összesen 2936       38 858 470 Ft   
 

„B” variáció: 

A „B” variáció is olyan többlet díjemelést tartalmaz, amelyből befolyó többletbevétel a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (továbbiakban: társulás) 

fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértékét ideális esetben fedezi (600,- Ft/fő/év). Ez a 

variáció viszont szakít az elmúlt években követett díjemelési elvvel, miszerint az 1 fős 

háztartások esetében nagyon alacsony szinten lettek megállapítva díjak a 2, illetve 3, vagy 

több fős háztartások ellenében. Ez egyrészt egyre nagyobb aránytalanságokat 

eredményezett és amennyiben továbbra is hasonlóan kerülnek megállapításra a díjak az 

aránytalanságok tovább fognak növekedni hiszen egy 3, vagy több fős háztartás ürítési díja 

jelenleg is csaknem kétszerese az 1 fős háztartásokkal szemben (1 fős házt.: 222,- Ft/ürítés + 

ÁFA, 3, vagy több fős házt.: 416,- Ft/ürítés + ÁFA). Ez a megoldás szociális szempontból 

sem biztos, hogy megfelelő, hiszen a 3, vagy több fős háztartások elsősorban gyerekes 
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családok, ahol az egy főre eső jövedelem akár kisebb is lehet (ma már igen sok esetben 

kisebb is!) az 1 fős háztartásoknál.  

Az elmúlt években alkalmazott elv alapján az 1 fős háztartások részére megállapított díj a 

többlet díjemelést nem is tartalmazott, sőt a szolgáltató által kért díjhoz képest alacsonyabban 

megállapított díj miatt hiányzó különbözetet is a 2, illetve 3 fő, vagy annál nagyobb 

háztartások részére megállapított díj fedezte, továbbá csak ezeknek a háztartásoknak a díjába 

lett beépítve a hulladékgazdálkodási projektekhez fizetendő önkormányzati hozzájárulás 

fedezete is. Ez a javaslat az árat megállapító Képviselő – testület felelősségének egy 

másik aspektusát világítja meg: az ármegállapító nemcsak állandó jelleggel bizonyos 

réteg bizonyos szociális gondjaira köteles figyelemmel lenni. Az ár megállapítása során 

léteznek egyéb szempontok is, melyekre legalább időszakonként érdemes lenne 

ugyancsak figyelemmel lenni.  

A tárgyi időszakra (2012. 05. 01-től – 2012. 12. 31-ig) a javaslat az 1 fős háztartások esetén 

még mindig a Müllex-Körmend Kft. által javasolt ürítési díjat - 308,- Ft/ürítés + ÁFA díjat – 

tartalmazza, így az 1 fős háztartások esetében továbbra sem tartalmaz többlet díjemelést, 

amely a hulladékgazdálkodási projekt fejlesztéseinek önkormányzati hozzájárulását fedezné. 

A 2 fős háztartások esetében javasolt díj pedig még mindig eltérítve szerepel, de már 

csökkenti az aránytalan különbséget a háztartások között. A 3 fős háztartások esetében pedig 

nem tartalmaz emelést a jelenleg alkalmazott díjakhoz képest.  

Ez a „B” javaslat a tárgyi időszakra (2012. 05. 01-től – 2012. 12. 31-ig) 1 fős háztartások 

esetén 3.010,- Ft + ÁFA, 2 fős háztartások esetén 1.995,- Ft + ÁFA, 3 főnél nagyobb 

háztartások esetén pedig nem tartalmaz  emelést a jelenleg alkalmazott díjakhoz képest. 

Ez a díjemelés ideális esetben, amennyiben mindenki befizeti a hulladékszállítási díjat, már 

fedezné a társuláshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértékét (600,- Ft/fő/év). 

 

„B” variáció 

Díjképzési elvvel szakító, az aránytalanságok csökkentése érdekében tett 
javaslat 

2012. május 01-től 
 (600,- Ft/fő/év fedezetére) 

  

Házt.-ban élők 

(fő) 

Házt. száma 

(db) 

Edény mér. 

(l) 

Ürítési díj 

(Ft+ÁFA) 

Teljes díj (35 hét) 

(Ft+ÁFA) 

Befolyó összeg  (35 

hét) (Ft+ÁFA) 

Emelk. tárgyi 
időszakra (35 

hét) (Ft+ÁFA) 

1 769 80 308 Ft 10 780 Ft 8 289 820 Ft 3 010 Ft 

2 822 80 382 Ft 13 370 Ft 10 990 140 Ft 1 995 Ft 

3 1345 120 416 Ft 14 560 Ft 19 583 200 Ft 0 Ft 

Összesen 2936       38 863 160 Ft   
 

A szolgáltató előterjesztéshez csatolt levele alapján sajnos jelentős a díjelmaradások 

keletkeztek és valószínűleg a jövőben is keletkeznek majd, ezért célszerű a jövő évi 

költségvetésében erre célra tartalékot képezni, mivel ez a díjemelés, mint a fentiekben is 

leírtuk csak abban esetben fedezné az önkormányzati hozzájárulás mértékét, amennyiben 

mindenki befizetné a díjat 

 

Felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, amennyiben nem támogatja a fentiekben 

részletezett javaslatok szerinti többlet díjemelést, vagy kisebb mértékben támogatja, akkor a 

fentiekben javasolt tartalékképzésen felül a jövő évi költségvetésben tervezni szükséges a 

társuláshoz fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértékét (kb. 5,3 MFt/év).  

Tisztelt Képviselő-testület ! 
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 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a 2012. május 01-től érvényes lakossági szilárd 

hulladékszállítás szolgáltatási díjának megállapítását az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti rendelet tervezett elfogadásával.  

Szentgotthárd, 2012. április 12. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../---- / ---./ rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

szóló 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelete 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 

évi XLIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. /XI. 29. /önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 

1.  melléklete helyébe a jelen rendelet 1.  melléklete lép. 

 

 

2.§ A jelen rendelet 2012. május 1.-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

    Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

    polgármester                  jegyző 

 

Kihirdetve:  
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1. melléklet   

„A 41/2002. /XI.29./ önkormányzati rendelet 1.  mellékletéről 

 

A kötelező minimális hulladékszállítási szolgáltatás díja Szentgotthárd Város lakói 

lakcímének nyilvántartása alapján: 

 

 

2012. május 01-től 

Háztartásban élők 

száma 

Minimálisan 

igénybevehető 

edényméret 

Egyszeri ürítési díj  

(Ft/ürítés + ÁFA) 

Éves díj összege 

háztartásonként 

Ft/év + ÁFA 

1 fő 80 l … Ft/ürítés + ÁFA ….,- Ft + ÁFA 

2 fő 80 l …Ft/ürítés + ÁFA ….,- Ft + ÁFA 

3- főtől 120 l … Ft/ürítés + ÁFA ….,- Ft + ÁFA 

 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára: 310,- Ft/db + 27 % ÁFA.” 
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Indokolás: 

 

A változás oka a jogszabályváltozás, amely feloldotta a „díjbefagyasztást”, továbbá a 

szolgáltató számára is folyamatosan emelkedő költségek, melyek mindenek előtt magukba 

foglalják az éves inflációt. Az ennél magasabb emelkedés indoka, hogy a Szentgotthárdon 

hiányzó hulladékudvar megépítése érdekében  a NYDRHP-hez szükséges hozzájárulásra más 

költségvetési fedezet nem látszik mint az amit a hulladékszállítási díjakból be lehet fizettetni. 

Mindezt rendeletmódosítás útján lehet rendezni. 
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     2. számú melléklet 

 

 
 

      MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító KFT.  
   Székhely: 9900 KÖRMEND, Rákóczi u. 5.  I. / 1.   Telephely: 9784 HARASZTIFALU, Nyárfasor, 
Tel: 94 / 594 – 307, 94 / 594 – 308, Fax: 94 / 594 – 309                    Tel./ Fax: 94/ 726-000 ; 
  

 Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6.  

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@mmuulllleexxkkoorrmmeenndd..hhuu  
Web: www.mullexkormend.hu 

 

   

Dátum: 2012. április 6. 
Ügyintéző: Nyul Csaba 

Iktatószám: 2012./145. Tárgy: 2012. évi közszolgáltatási díjak 
                  
 

 
Huszár Gábor 
Szentgotthárd 
 

Polgármesteri Hivatal 
9970 Szentgotthárd 
Széll K. tér 11. 
 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 

A hulladékgazdálkodási díjak szabályozása terén az elmúlt hónapokban több 
jogszabályi változásnak lehettünk részesei.  

A 2012. évre vonatkozó díjmódosítási javaslatunkat az elmúlt év novemberében a 64/2008. 

(III. 28.) Korm. rendelet „A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól”, illetve a KSH fogyasztói adatlapja 

alapján  készítettük el.  

A 2012. évre  az Önök rendeletében már elfogadott  közszolgáltatási díjak 
2011. december 30 – án a 2011. évi CCI. Törvény 196. § (2) bekezdése 57. § - nak   
kiegészítésével 2011-es szinten befagyasztásra kerültek, így tevékenységünket 
2012. január 1. után is a 2011. évi árszinten végezzük. 
 
Az Országgyűlés 2012. április 6-án elfogadta a a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXVIII. törvényt, melynek 
értelmében 2012. április 15 – től feloldja a díjbefagyasztást, oly módon, hogy egy 120 
literes hulladékgyűjtő edény ürítési költségének legmagasabb mértékét 650 Ft/ürítés 
+ ÁFA összegben határozza meg, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás jelenlegi 

rendszerének a fenntartásához szükséges szempontokat is. 
 
Mivel az első négy hónapban a 2011. évi díjakat kellett alkalmaznunk,  a május 1 – 
től bevezetendő egységnyi ürítési díjakat úgy határoztuk meg, hogy 2012 – ben a  

http://www.mullexkormend.hu/
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közszolgáltatás éves költsége az Önök által elfogadott, majd visszavont éves 
díjtétellel megegyező összegű legyen. 
 
 
 

Települési szilárd hulladék kezelési költsége 2012-ben: 
A 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján, ürítésszámra vetített díjszabás esetén 

a számlázandó díj a hulladék ártalmatlanítás, begyűjtés és szállítás költségeinek összege, amennyiben 

2012.05.01-ig a testületek azt elfogadják. 

 

 2012. április 30 – ig 
Hulladék ártalmatlanítás 

és szállítás költsége összesen 
Ft/ürítés + ÁFA 

2012. május 1 – től 
Hulladék ártalmatlanítás 

és szállítás költsége összesen 
Ft/ürítés + ÁFA 

80 literes edény 
( 1-2 fő ) 

277,-   308,-  

120 literes edény 
( 3 főtől ) 

341,-  379,-  

 

 A díjak tartalmazzák: vegyes és szerves (bió ) hulladék begyűjtés, szállítás, 
ártalmatlanítás, szelektív gyűjtőszigetes és zsákos, sütőolaj gyűjtés 
költségeit,  a gyűjtéshez szükséges edények és a  szelektív gyűjtőzsákok 
biztosítását.   

 A Müllex feliratú többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok ára:                             
310- Ft / db +  ÁFA. 

 A településen a behajtásra váró lakossági tartozások összege  5.123.318,- 
Ft. 

 Háztartások száma 2011-ben: 1 fős 769 db, 2 fős 822 db, 3 vagy több fő 
1.345 db. 

 Az 1.100 literes konténer ürítés díja: 3.960,- Ft  /alkalom + ÁFA 

Bérleti díj: 1.990- Ft  /hó + ÁFA   
 A 30 m3-es konténer, vegyes hulladék szállítási díja: 300 Ft/km + ÁFA 

bérlet: - 
ártalmatlanítás: 6,90 Ft / kg + ÁFA 

 A 8 m3-es konténer, építési hulladék szállítási díja: 300  Ft/km + ÁFA 
bérlet: - 
ártalmatlanítás: 2,20 Ft / kg + ÁFA 

 

Fenti összegek a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. hivatalos, 2012. 
naptári évre vonatkozó díjtételei.  Kérjük a közölt díjtételek elfogadását!  
 
Kérjük továbbá, hogy a pontos számlázás elősegítése érdekében a település 
lakólistájában bekövetkezett változásokat az I. félévben május 1-ig, a II. félévben 
november 1-ig írásban megküldeni szíveskedjenek. A fenti időpont után érkező 
módosításokat csak a következő számlázási időszakban tudjuk figyelembe venni. 
 

További jó együttműködés reményében, 
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tisztelettel: 

         
         Bauer Arnold 
                                                                                            Ügyvezető igazgató 
Harasztifalu, 2012. április 6. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2012. április 25-i ülésére. 

 

Tárgy:   Folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A települési folyékony hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes 

elhelyezésének szabályait Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2002. (II. 28.) számú ÖKT rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza. 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) 

nevében nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Szentgotthárd város és térsége területén a 

települési folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése tárgyú 

közszolgáltatási szerződés megkötése céljából. A sikeres közbeszerzési eljárás után a társulás 

2012. március 22-én szerződést kötött az eljárás nyertesével, a Lenti Hulladékkezelő Kft.-vel. 

A kötelező közszolgáltatás Szentgotthárd város közigazgatási területére is kiterjed.  

Erről a kötelező önkormányzati feladatról az önkormányzat eddig egy határozott idejű 

megbízási szerződés útján a SZIGETI SZÁM-ADÓ Környezetgazdálkodási Kft. 

megbízásával gondoskodott, aki a DRAIN-TEAM ÖKO Kft. jogutódja. A Drain-Team Kft. 

korábban a Florasca Környezetgazdálkodási Kft.-től vette meg ezt az üzletágat. A megbízási 

szerződés alapján a szerződés időtartama a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás 

ellátására irányuló közbeszerzési eljárás nyertesével megkötendő közszolgáltatási szerződés 

létrejöttéig szólt.  

Az új közszolgáltató belépésével a helyi rendeletünket is módosítani szükséges egyrészt 

változott a közszolgáltató neve (5. § (3) bekezdés), illetve a közszolgáltatás díja is (kedvezőbb 

lett). 

 Az új közszolgáltató Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Petőfi S. út 4.) (helyi 

rendelet 5. § (3) bekezdése).  

 A közszolgáltatás díját pedig a helyi rendeletünk 1. melléklete tartalmazza. A 

közszolgáltató ajánlata és a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján bruttó 

4.380,- Ft/m
3
 a közszolgáltatás teljes díja. Ez alacsonyabb a jelenlegi díjnál, amely 

jelenleg bruttó 5.207,- Ft/m
3
 (szennyvíztelepi befogadási díjjal együtt). Az elmúlt 

években a Képviselő-testület a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásnál két díjat 

állapított meg, amelyek közül a közszolgáltató által javasolt teljes díjat (jelenleg bruttó 

5.207,- Ft/m
3
)  azok az ingatlanok fizetik, ahol a közcsatornára történő rácsatlakozási 

lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. Ezek a 

talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati 

rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok. Az 

alacsonyabb díjat – jelenleg bruttó 1.838,- Ft/m
3
 – pedig a közcsatorna hálózatra 

történő rácsatlakozási lehetőséggel  nem rendelkező ingatlanoktól szedi a szolgáltató – 

vagyis azokon a városrészeken, ahol még nincs kiépített szennyvízhálózat: alapvetően 

Máriaújfaluban, Jakabházán és Farkasfán. Ezen ingatlanok esetén kialakuló 

különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a célra biztosított 

keretből térítjük meg a közszolgáltatónak. 
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Továbbra is javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy két díjat állapítson meg, amelyek közül 

a teljes közszolgáltatási díjat (magasabb díjat) – bruttó 4.380,- Ft/m
3
 – azon ingatlanok 

tulajdonosai fizetnék meg, ahol a közcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség 

megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. Ezek a talajterhelési 

díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet szerint 

talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok.  

Az alacsonyabb díjat – bruttó 1.838,- Ft/m
3
 - továbbra is a közcsatorna hálózatra történő 

rácsatlakozási lehetőséggel  nem rendelkező ingatlanoktól szedné a közszolgáltató – vagyis 

azokon a városrészeken, ahol még nincs kiépített szennyvízhálózat: alapvetően 

Máriaújfaluban, Jakabházán és Farkasfán. Ezen ingatlanok esetén kialakuló különbözetet 

pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a célra biztosított keretből térítjük meg a 

közszolgáltatónak. 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák ! 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Előterjesztés 1. számú melléklete a rendelettervezet. Kérem az előterjesztés 

megtárgyalását a rendelet – tervezet  elfogadását. 

 

Szentgotthárd, 2012. április 16.  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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2. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../---. /----./ önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény  32.cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a.) pontjában  és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a települési folyékony hulladék 

összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) bevezető része a következők szerint 

módosul: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény  

32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés a.) 
pontjában  és a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el” 

 

 

 

2.§ A Rendelet 5. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosul: 

 

„5.§ (3) A közszolgáltatás ellátásáról az Önkormányzat a Szentgotthárd Város 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által megkötött közszolgáltatási 

szerződés alapján gondoskodik. Közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. 
(8960 Lenti, Petőfi S. út 4.)”. 

 

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1.  melléklete lép. 

 

4.§  A jelen rendelet 2012. május 01-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszíti. 

 

 

  Huszár Gábor       Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester                          jegyző 

 

 

Kihirdetés napja:  
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1. melléklet  

 

„1. melléklet az 5/2002. (II.28.) önkormányzati  rendelethez  A települési folyékony hulladék 

összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási 

díjról: 

 

a) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) önkormányzati 

rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok 

részére 4.380,- Ft/m
3
; 

b) A talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) önkormányzati 

rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére 1.838,- Ft/m
3
.” 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák” 
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Indokolás: 

 

A módosítás oka, hogy Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nyílt közbeszerzési 

eljárást lefolytatása után közszolgáltatási szerződést kötött Szentgotthárd város és térsége területén a települési 

folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. A kötelező közszolgáltatás 

Szentgotthárd város közigazgatási területére is kiterjed. Az új közszolgáltató belépésével a helyi rendeletünket is 

módosítani szükséges, egyrészt változott a közszolgáltató neve (5. § (3) bekezdés), illetve a közszolgáltatás díja 

is (kedvezőbb lett). 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárdi 3214.hrsz-ú ingatlan értékesítése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselőtestület 72/2012. számú határozata alapján ismételten elrendelte a szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 

m
2
 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladásra történő meghirdetését az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) ÖKT rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon. 

Az ingatlan irányárát 3.483.000.-Ft+ÁFA-ban állapította meg. 

Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. április 13. 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz A vételi szándék bizonyítására 

megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP Bank NYRt-

nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell 

mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a 

vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést  követő 8 napon belül 

kamat nélkül visszafizetésre kerül.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2012. áprilisi testületi ülés. 

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.  

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.  

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.  

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti 

meg, ezért az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének végső 

határideje az elővásárlási jogról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés Önkormányzathoz 

történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. A 

pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k). 

 

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig ajánlat nem érkezett.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 3214 hrsz-ú, 4070 m
2
 

alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű, belterületi ingatlant  ajánlat hiányában nem értékesíti. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2012. április 16. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       műszaki irodavezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére. 

 

Tárgy : Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Önkormányzat által meghirdetett Közösségi 

kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe adott területrészeket az Önkormányzat tulajdonban lévő szentgotthárdi 403/102 hrsz-ú 

ingatlanából, melyhez 3 személy részére a 67/2012. számú határozattal hozzá is járult. 

 

A területrészek kitűzései meg is történtek, mely művelet során Dömötör- Klujber Andrea Szentgotthárd Zöld 

Mező utca 35 szám alatti lakos jelezte, hogy szeretetne kiskertnek földterületet igényelni a lakótelkük mögött, 

aminek helyrajzi száma: 403/81. Bár a közösségi kertre meghirdetett pályázat beadási határideje már lejárt, a 

viszonylag kisszámú jelentkező miatt a jelentkezés elfogadása elé nem kellene akadályt gördíteni.  

 

Ahhoz, hogy Dömötör- Klujber Andreával is Haszonkölcsön Szerződést köthessünk, a Vagyonrendelet szerint 

szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által meghirdetett Közösségi 

kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 

haszonkölcsönbe ad a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 403/102 hrsz-ú ingatlanban 

200 négyzetméteres területrészt Dömötör-Klujber Andrea Szentgotthárd Zöld Mező utca 35. sz. alatti lakos 

részére. A haszonkölcsön-szerződés 2012. december 31-ig szól – annak esetleges meghosszabbításáról külön 

dönt a Képviselő – testület. A haszonkölcsönbe adott területet csak kiskerti tevékenység folytatására lehet 

használni. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. április 13. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 
 

a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
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I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

87/2005. számú képviselő-testületi határozat 3./ pontja: 

 

KÉRDŐÍV 2012.  

a választott szakmákról 

( III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanulói által kitöltött kérdőívek alapján, melyek a 

választott szakmákat érintette ) 

 
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében az előző évekhez hasonlóan 2011/2012-es  tanévben 

is sor került a Hivatal által összeállított kérdőív kitöltésére a 11., 12., 13.,14. évfolyamos tanulók között.  A 

kérdőív a szakma választásáról, tanulmányaikról, munkavállalásról, terveikről szól. (kérdőív az 1. sz . 

Mellékletben) 

Március hónap végén került sor az iskolában a kérdőívek kitöltésére.  

100 tanulót kértünk arra, hogy töltse ki a nyomtatványt . Az intézmény  tanulói – összesen 97 fő  -  kitöltötték a 

kérdőíveket. 13 fő 11. osztályos, 38 fő 12. évfolyamos és  19 fő 13. évfolyamos és 27 fő 14. évfolyamos  tanuló. 

Leendő vendéglős,informatikus, automatikai műszerész, környezetvédelmi technikus, bútoripari technikus, 

géplakatos élelmiszer-és vegyi áru eladó, bútorasztalos, faipari technikus és hálózattelepítő. 

  

A kérdőívek kiértékelése megtörtént,melynek alapján  a következők állapíthatók meg: 

 

1. Az  iskolában  jelenleg tanuló, és a kérdőívet kitöltő  17-21 éves korosztály 3 %-át  a volt általános 

iskola befolyásolta  az iskola szak/szakma választásánál. 13 %-a szülői, 38%-a baráti ajánlásra 

választotta a III. Béla Szakképző Iskolát, 44%-a pedig a képzés jó színvonala miatt. 

2. A tanulók 69 %-a azért választotta azt a szakot, amit jelenleg tanul, mert érdekli és ezzel  szeretne 

foglalkozni. 16 %-a a másik megjelölt szakra nem nyert felvételt, 10 %-a  pedig „csak” a bizonyítvány 

megszerzését tűzte ki célul, 5%-a pedig nem válaszolt a kérdésre. 

3. A megkérdezettek  58 %-a  csak részben  kapta meg a tanulmányai során azt, amit elképzelt, 25 %-a úgy 

nyilatkozott, hogy teljes  mértékben, 15 % mondta azt, hogy nem azt kapta, amit várt és ezért 2 % 

szakot/szakmát fog váltani. 

4. Amikor a tanulók elkezdték tanulmányaikat 55 %-a úgy látta, hogy biztos el tud majd helyezkedni.29%-

a már akkor is bizonytalannak látta az elhelyezkedést, de mivel érdekelte a választott szak ezért tanulta 

továbbra is. 16% gondolta úgy, ha nem tud majd a választott  szakmájával elhelyezkedni, új képzésben 

vesz majd részt.  

5. Ugyanezen kérdéseket  ma már kissé  másként látják. 38 %-a úgy véli, hogy nem biztos az azonnali  

elhelyezkedés a szakmájában, 52  %-a még optimista és bízik abban , hogy biztosan talál állást, 10 %-a 

az új képzést látja megoldásnak. 

6. A megkérdezetteknek 62 %-a a szakmájában szeretne dolgozni, 18 %-a pedig más területen kíván állást 

keresni. A kérdőíveket kitöltők 5 %-a az érettségit  követően  a jelenlegi iskolájában szeretne maradni, 

elvégezni az V. és VI.  évfolyamot . Új szakmát  8 %-a kíván  tanulni, 7 %-a  a továbbtanulást tűzte ki . 

7. A tanulók  61 %-a  még nem érdeklődött  a szakmájával  kapcsolatban állásügyben . A többiek, 8 %-a  

elsősorban  egyéni vállalkozónál,  30 %-a  nagy illetve kis-közép vállalatnál, 0%-a állami 

intézményeknél, 3%-a egyéb helyen ( pl. Ausztria ). – E kérdésnél volt olyan , aki több választ is 

megjelölt. 

8. A válaszadók közül - akik érdeklődtek-  64  %-ban  pozitív visszajelzést kaptak  saját szakmájukban,  

további 24 % is kapott ajánlatot, de nem a saját szakmájában, 12 %-a viszont elutasítást kapott. Az 

elutasítás oka nagy mértékben az  volt, hogy az érintett szakmában  nincs felvétel, nincs üres álláshely 

vagy éppen túl sok a jelentkező. 

9. A kitöltők közül összesen 9 fő válaszolt a kérdésekre , 91% nem válaszolt. A válaszolók a  pályakezdő 

vagy, nem rendelkezel gyakorlattal pontot jelölték meg az elutasítás okaként. 



 

 

32 

32/48 

10. Arra a kérdésre, hogy vajon a munkáltatók szívesen alkalmaznak pályakezdőket a válaszadók közel 

73%-a azt válaszolta, hogy nem, mert nem rendelkeznek kellő tapasztalattal. 27%-a a tanulóknak úgy 

gondolja, hogy a munkáltatók szívesen alkalmaznak kezdőket is, elsősorban azért, mert a pályakezdőket 

meg tudják még fizetni , hiány van a szakmában  a szakemberekből , illetve   kellenek a friss , új képzett 

emberek . 

11. A kérdőív utolsó kérdése az volt, hogy  a tanulók mely 3 szakmát látják elhelyezkedés szempontjából ma 

a legbiztosabbnak a megyében. A válaszadók széles szakmai skálát soroltak fel idén is – 41 féle szakmát 

megjelölve, melyek közül leginkább még ma is a vendéglátós szakma vezet – vendéglős és szakács 

szakmával az élen, majd  az fémipar és asztalos szakmák következnek a „dobogón”. (Idén nem volt 

olyan válaszadó, akinek a válasza ez lett  volna: „Nincs ilyen”) 

 

Az elmúlt évek  felméréseinek az adatait az alábbi táblázatba foglaltuk össze: 

 

Kérdőív 

kérdései 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.a 6% 4% - 1% 2% 3% 

1.b 13% 8% 9% 9% 11% 13% 

1.c 62% 49% 46% 47% 47% 44% 

1.d 19% 39% 45% 41% 39% 38% 

2.a 69% 73% 65% 68% 67% 69% 

2.b 8% 9% 12% 9% 5% 16% 

2.c 18% 18% 23% 23% 28% 10% 

3.a 32% 29% 21% 19% 35% 25% 

3.b 49% 60% 64% 65% 46% 58% 

3.c 15% 6% 9% 8% 15% 15% 

3.d 2% 5% 6% 6% 4% 2% 

4.a 39% 36% 32% 41% 51% 55% 

4.b 42% 33% 34% 39% 30% 29% 

4.c 19% 31% 34% 20% 19% 16% 

5.a 15% 24% 18% 20% 39% 38% 

5.b 69% 62% 70% 66% 47% 52% 

5.c 13% 14% 12% 14% 14% 10% 

6.a 28% 41% 30% 34% 49% 62% 

6.b 7% 12% 16% 12% 13% 18% 

6.c 25% 12% 15% 12% 16% 7% 

6.d 32% 19% 17% 18% 8% 5% 

6.e 13% 16% 22% 25% 14% 8% 

7.a 3% 5% 4% 5% 6% 12% 

7.b 2% 4% - 3% - - 

7.c 3% 10% 9% 10% 13% 18% 

7.d 10% 12% 7% 11% 8% 8% 

7.e - - 4% 5% 1% 3% 

7.f 82% 69% 76% 66% 72% 61% 

8.a 63% 58% 59% 48% 72% 27% 

8.b 26% 32% 24% 29% 17% 10% 

8.c 11% 10% 17% 23% 11% 5% 

9.a 26%  47%   2% 

9.b 74%  33%   4% 

9.c   20%   3% 

9.d       

10.a 25% 15% 22% 20% 31% 27% 
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10.b 75% 60% 71% 80% 69% 73% 

11. Vendéglátós 

Asztalos 

informatikus 

Vendéglátós 

Asztalos 

informatikus 

Vendéglátós 

Asztalos 

CNC kezelő 

Vendéglátós 

Asztalos 

rendőr 

Vendéglátás  

( pincér , 

szakács) 

Informatika 

Asztalos 

Vendéglátás 

(vendéglős, 

szakács) 

Fémipar 

Asztalos 

( Ahol üresek a rubrikák, ott nem adtak választ a tanulók.) 

 

A táblázat adatait összevetve megállapíthatjuk, hogy a kérdések többségében hasonlóan alakultak az előző 

évekhez. Néhány kérdésnél viszont eltérést tapasztalunk: 

 

- Többen jelölték meg azt a választ , hogy a másik szakra nem vették fel a jelentkezésnél; viszont jóval 

kevesebben jelölték meg azt, hogy „csak” bizonyítványt akarnak szerezni. 

 

- A tavalyi évhez képest 10%-kal kevesebben válaszolták azt, hogy tanulmányai során teljes mértékben azt 

kapta, amit elképzelt, és 12%-kal többen, hogy részben kapták azt, amit elképzeltek. 

- Az elmúlt tanévektől eltérően, lényegesen többen – közel 13%-kal – dolgozni szeretnének a végzett 

szakmájukban , és felére csökkent azon válaszadók száma, akik főiskolán vagy egyetemen szeretnének 

továbbtanulni. 

(Természetesen a kérdésekre adott válaszok aránya függ attól, hogy a válaszadó melyik évfolyamon és melyik 

szakmacsoport keretein belül tanul.) 

 

1.sz. Melléklet 

 

Tisztelt Tanuló! A most következő kérdőív kitöltésekor neved nem kötelező megadni, viszont kérem, hogy 

add meg mindenképpen azt, hogy milyen szakot /szakmát tanulsz és hogy melyik osztályban tanulsz. A 

kérdőívvel, amelyet a korábbi években az iskoládban a 11., 12., és 13. évfolyamokon tanulók szintén 

kitöltöttek, Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

fenntartója szeretne információkat kapni az iskola befejezéséhez közeledő diákoktól néhány fontos 

kérdésben. 

Kérlek, hogy válaszolj Te is a feltett kérdésekre! Együttműködő segítségedet előre is köszönöm!  

Szentgotthárd, 2012.március 10. 

 

       Tisztelettel: Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                 Jegyző 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K É R D Ő Í V 

A választott szakmákról 11., 12. és 13. évfolyamos tanulók számára 

/Válaszaidat karikázd be!/ 

 

A III. Béla Szakképző Iskola ________ osztályában _____________________ szakot/szakmát tanulok.  

  

               

1. A szakközépiskolai szak illetve a szakmád választásánál befolyásoltak-e? 

 

1. Igen, a volt általános iskolám. 

2. Igen, szülői  döntés alapján. 

3. Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert itt jó a képzés színvonala. 

4. Én választottam az iskolát és a szakot/szakmát, mert ezt tanulták/ajánlották barátaim, ismerőseim. 

 

2. A választáskor mi játszott leginkább szerepet? 
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1. Érdekel ez a terület, mindig ezzel szeretnék foglalkozni. 

2. A megjelölt másik szakra nem vettek fel. 

3. „Csak” érettségit/szakmunkás bizonyítványt akarok szerezni. 

 

3. Tanulmányaid során azt kaptad, amit elképzeltél? 

 

1. Igen, teljes mértékben. 

2. Igen, de csak részben. 

3. Nem. 

4. Nem, ezért szakot/szakmát fogok váltani. 

 

4. Tanulmányaid kezdetén mit gondoltál a majdani elhelyezkedésről? 

 

1. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni. 

2. A választott szakkal/szakmával nem biztos, hogy azonnal állást találok, de mivel érdekel a 

szak/szakma, ezért meg akarom tanulni. 

3. Ha e választott szakkal/szakmával nem tudok elhelyezkedni, új képzésben fogok részt venni.  

 

5. Mit gondolsz ma az érettségi/szakmai vizsga előtt az elhelyezkedésről? 

 

1. A választott szakkal/szakmával biztosan el tudok majd helyezkedni. 

2. A választott szakkal/szakmával nem biztos, hogy azonnal állást találok. 

3. A választott szakkal/szakmával biztosan nem tudok elhelyezkedni, ezért új képzésben kell részt 

vennem. 

 

6. Tanulmányaid befejeztével mit kívánsz csinálni? 

 

1. Dolgozni szeretnék a végzett szakmámban. 

2. Dolgozni szeretnék más területen. 

3. Továbbtanulok főiskolán, egyetemen. 

4. A jelenlegi iskolámban elvégzem a 12. és 13. évfolyamot. 

5. Új szakmát tanulok a jelenlegi/másik iskolában. 

 

7. Érdeklődtél-e már szakmáddal kapcsolatosan állásügyben? (Több válasz is lehetséges.) 

 

1. Igen, nagyvállalatnál. 

2. Igen, állami/önkormányzati intézménynél. 

3. Igen, kis- és középvállalatnál. 

4. Igen, egyéni vállalkozónál. 

5. Igen, egyéb helyen: ………………………… 

6. Nem érdeklődtem még. 

 

8. Ha érdeklődtél, milyen válaszokat kaptál? 

 

1. Kaptam ajánlatot, a saját szakmámban. 

2. Kaptam ajánlatot, de nem a szakmámban. 

3. Elutasítottak, nem kaptam ajánlatot. 

 

9. Mi volt az elutasítás oka? Erre a kérdésre csak akkor válaszolj, ha érdeklődtél, de elutasítottak! 

1. Pályakezdő vagy, nincs gyakorlatod. 

2. Ebben a szakmában nincs felvétel illetve álláshely. 

3. Sok a jelentkező. 
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4. Egyéb, és pedig:………………………………………. 

 

10. Mit gondolsz, a munkáltatók (vállalatok, intézmények, vállalkozók) szívesen alkalmaznak pályakezdőket? 

1. Igen, mert…………………………………………………………………………… 

2. Nem, mert………………………………………………………………………….. 

11. Szerinted melyik az a három szakma, amellyel ma biztosan el lehet helyezkedni Vas megyében? 

 

 1. ……………………………………… 

 2. ………………………………………… 

 3. ………………………………………… 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

Hatósági és Okmányiroda: 
 

1. 2012.május 1-től öt hónapig hét közfoglalkoztatott kezdi meg munkáját. Hat fő a Közszolgáltató 

Vállalatnál, köztisztasági munkás munkakörben, egy fő pedig a Civil Fórum keretein belül a Hársas-

tónál köztisztasági munkásként. A szervezés április hónap elején elkezdődött. Egy fő nem vállalta a 

közfoglalkoztatást, így meg kellett szüntetni esetében a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

folyósítását. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII.23.)  BM rendelet szerint 36 m
3   

tüzifa 

támogatásban részesült, 548.640,-Ft támogatási értékben.  

A támogatás keretében beszerzett 36,03 m3 tüzifa teljes mértékben felhasználásra került, összesen 41 

rászoruló személy, család részére biztosítottunk tüzifát az elmúlt időszakban. A támogatás 

felhasználásról az önkormányzat 2012.05.31-ig  a magyar Államkincstár felé köteles elszámolni. 

 

3. A települési önkormányzatoknak szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2012. évben is lehetőségük 

lesz támogatás igénybevételére.  Jelenleg erre vonatkozóan elfogadott jogszabály nincsen, 

jogszabálytervezet áll rendelkezésre, melynek értelmében a források – a 2011. évben bevezetett új 

rendszerhez hasonlóan - 2012. évben is pályázati rendszer keretében a települések helyzetének, 

teljesítőképességének és vállalásainak figyelembevételével kerülnek elosztásra. A pályázati rendszer 

adminisztratív többletterhet nem okoz, támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a támogatást a 

korábbi évekhez hasonlóan központosított előirányzatként utalják az önkormányzatoknak.  

A támogatás feltétele előreláthatóan, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy 2012.06.18-tól 

2012.08.31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 napon keresztül biztosítja a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri 

melegétkezés formájában. A támogatás igényelhető egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 

legfeljebb 440,-Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

A rendelettervezet melléklete tartalmazza a leghátrányosabb helyzetűnek, illetve hátrányos 

helyzetűnek minősülő települések felsorolását. Ezen települések magasabb összegű támogatásban 

részesülhetnek. 

Szentgotthárd város a fenti kategóriákba nem tartozik a rendelettervezet  besorolása szerint, ezért 

a.) a rászoruló gyermekek 25%-a után önerő nélkül is igényelhet támogatást, 

b.) az a.) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány 

rászoruló gyermeknek az önerőből történő étkeztetését a támogatási kérelemben vállalja. 

A települési önkormányzat jegyzőjének 2012. május 2-ig lenne lehetősége felmérni a nyári 

gyermekétkeztetés iránti igényeket és az igénylést 2012. május 10-ig a Magyar Államkincstárnak a 

település helye szerinti illletékes igazgatóságánál kell benyújtani.  

Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a miniszter 2012.05.31-ig dönt. 
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A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatási igény teljes 

összegének igénybevételére. A feltételeket teljesítő önkormányzat részére a miniszter legalább a 

támogatási kérelemben megjelölt támogatási összeg 24 %-nak megfelelő összegű támogatást állapít 

meg.  

Az étkeztetés biztosítása előzetes egyeztetés alapján az ELAMEN ZRT. által biztosított melegételként, a 

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

ételhordóban történő elszállításával történne.  

A Pénzügyi Irodával történő egyeztetés szerint az esetleges önrészt a költségvetés működési 

pályázati alap terhére lehet biztosítani. 

 

4. Egy vendéglátó üzlet  péntek-szombat-vasárnapi éjszakai nyitva tartását korlátoztuk, ennek keretében 

24-06 óra közötti időszakban kötelező zárva tartási időszakot rendeltünk el,  ehhez kapcsolódóan a 

vendéglátó üzlet teraszának működési idejét  naponta 22.00 óráig   engedélyeztük. Mindezek mellett a 

vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a vendégek a teraszt 22.00 óra után ne 

használhassák,  a vendéglátó üzlet működési ideje alatt a vendéglátó üzlet bejárati ajtaját folyamatosan 

csukva tartani és tartatni, az üzlet szellőzését, levegő  utánpótlását  más módon megoldani - a közvetlen 

lakókörnyezetben élők  pihenésének és nyugalmának biztosítása érdekében.  

Felkértük a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsét  arra, hogy a határozatban foglalt 

kötelezettségek teljesítését folyamatosan ellenőrizze, az ellenőrzések  megállapításáról hivatalunkat 

tájékoztassa.  

A  Rendőrőrs ezen ellenőrzési kötelezettségének a március 10-április 10. közötti időszakban  tett eleget, 

az ellenőrzések alkalmával jogszabálysértést nem állapított meg, a kereskedő maradéktalanul betartja a 

határozatunkban foglaltakat.   

  

5. Több   eljárás van jelenleg is folyamatban  vendéglátó egységek működésével összefüggő zavaró 

környezeti hatások miatt.  

A  kereskedelmi törvény szerint az üzlet nyitva tartásának meghatározása az üzlet üzemeltetőjének a 

hatóságok irányába tett egyszerű bejelentésén alapul, figyelemmel kell lennie a lakókörnyezet érdekeire.  

A lakókörnyezet az üzlet működésével kapcsolatos szabályok kialakításában nem vesz részt, noha az 

üzlet működése hatással van az életminőségükre.pl: a vendégek érkezésével és távozásával kapcsolatos  

forgalomnövekedés, az ezzel együtt járó zajhatások,  az üzletben folytatott és onnan kihallatszó 

magatartásuk,  illetve az üzletben a vendégek szórakoztatását biztosító élőzene, vagy a hangosító 

eszközök zaja.  A vendéglátó üzletnek a környező lakosságra gyakorolt zavaró körülményeivel szemben 

a lakosság az alkotmányban biztosított tulajdonhoz, az egészséges környezethez való jogának biztosítása 

érdekében csak utólag hatósági eljárásban, hosszas bizonyítás lefolytatást követően tud érvényt szerezni. 

Az üzletek működésével összefüggő hatályos magyar szabályozás nem áll összhangban az alapjogok 

korlátozásának szükségességével és arányosságával. A vállalkozó tevékenysége, a vendéglátó üzlet 

működtetése előnyt élvez annak ellenére, hogy jelentős hatással van a környező lakosság életminőségére, 

azonban az érintett lakosság nem kerül bevonásra a hatóság eljárásába, csak utólag, hatósági eljárást 

kezdeményezve válhat részesévé az életére hatást gyakorló tevékenység feltételeinek alakításában, 

hiszen sem a  nyitvatartás, sem a  zeneszolgáltatás nem engedélyköteles, hanem bejelentéshez kötődik.   

A bejelentés hatóság általi “kezelése” pedig nem biztosít olyan  jogilag szabályozott eljárási rendet, 

amelynek keretében a működéssel ( zavarólag ) érintett szomszédok, mint az eljárásban részt vevő 

ügyfelek a jogos  érdekeiket érvényesíthetnék.  A jegyző rendelkezésére álló eszközök csak utólag, 

hosszas bizonyítási eljárást követően  nyújthatnak megoldást. ( pl: zeneszolgáltatás korlátozása, vagy 

megtiltása, éjszakai nyitvatartási idő korlátozása, illetve ennek keretében kötelező éjszakai zárvatartási 

időszak elrendelése) Ezen  döntések ellen fellebbezésnek helye nincs,  a határozat felülvizsgálatát 

jogszabálysértésre történő hivatkozással az érdekeltek a Szombathelyi Törvényszéktől kérhetik, a 

keresetet a Polgármesteri Hivatal ellen kell benyújtani.  

 

6. 2012. április 15-től a 2012.évi II. tv. hatályba lépésével a jegyző szabálysértési jogköre megszűnik. A 

Polgármesteri Hivatalban szabálysértési ügyeket intéző Kolléga átkerül a Vas Megyei Kormányhivatal 
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állományába. Mivel a Hivatalban minden Kolléga több feladatkört lát el, így a jegyzőnél maradó feladatok 

zökkenőmentes ellátása miatt jelentős átszervezéseket kell végrehajtanunk. 

 

 

Műszaki Iroda: 
 

 Megtörtént a Szentgotthárd – Rábatótfalu, illetve Jakabháza városrészen a Kultúrháznál, lévő veszélyes, 

vágásérett fenyőfák kivágása. Jelenleg folyik az értékesíthető rönkök felmérése és elszállítása. A 

fennmaradó vágástéri hulladék, illetve a területek takarítását Jakabháza városrészen a helyi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodásunk alapján az egyesület szervezésében a városrész lakói 

végezték térítésmentesen. A Rábatótfalusi városrészen nem sikerült ilyen megállapodást kötnünk. A 

fennmaradó vágástéri hulladék, illetve a terület takarítását a városrészi önkormányzat szervezésében az 

ÖKV dolgozói végezték. Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevőknek a segítségét. A fák kivágását 

végezte: Varga Tibor ev. Zalaegerszeg 

 

 A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodásunk alapján megtörtént 8-as 

számú főútvonal Szentgotthárd-Rábafüzes, Kodály Zoltán utca kereszteződésétől Szentgotthárd-Jakabháza 

irányába a város közigazgatási területének határáig tartó szakasza mentén a hulladékgyűjtési akció. Az akció 

során az egyesület szervezésében résztvevő önkéntesek 43 zsák szemetet gyűjtöttek össze. Továbbá 2012. 

március 30-án a Civil Fórum szervezésében megtörtént az „Egy szervezet – egy osztály” elnevezésű tavaszi 

hulladékgyűjtési akció is a város területén.  Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevőknek a 

segítségét. 

 

 Megrendeltük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felszólításai, illetve a képviselő-testület 2011. novemberi 

ülésén hozott döntései alapján közúti jelzőtáblák cseréjét (31 db), illetve kihelyezését (11 db), valamint 

egyéb forgalomtechnikai beavatkozások elvégzését (6 helyszín). Igényelt teljesítési határidő: 2012. április 

30. Kivitelező: Útpiktor Kft. Szombathely 

 

 Megtörtént a zsidai temetőhöz vezető meghibásodott vízbekötő vezeték javítása. Kivitelező: Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat    

 

 Megtörtént a Rákóczi F. – József A. út kereszteződésében (1 db), a Deák F. utcában (sikátornál (1 db)), a 

Pável Á. lakótelepen (3 db) lévő leszakadt, balesetveszélyes csapadékvíz tisztító-, illetve összefolyó-aknák 

helyreállítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 Megtörtént a Rózsa F. utcában lévő balesetveszélyes ütőkátyú ideiglenes javítása. Kivitelező: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

  Lomtalanítások tervezett időpontjai és helyszínei: 

2012. május 12-én (szombaton): Szentgotthárdon Rába-folyótól keletre eső utcákban (Füzesi – József 

A. – Széchenyi  – Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. – 

István király  utcák által határolt terület valamennyi utcája)  és a Rábakethelyi városrészen.  

2012. május 19-én (szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável 

Á. ltp, Hunyadi u., Május 1.u, Malom utca, Mátyás király utca, Móricz Zsigmond utca, Ady Endre utca, 

Baross Gábor utca, Jókai utca, és a Gárdonyi utcában, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, 

Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken. 
A fenti időpontokban reggel 7 óráig kell szállítójárművel megközelíthető közterületre kihelyezni a lomokat. Lomtalanítás során a méretüknél fogva 
gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végzik négy csoportban, így a lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz – fémhulladék - 
gumiabroncs 90 cm átmérőig - elektronikai hulladék (televízió, rádió, mosógép, hűtőgép). Építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, 
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mészhidrát, cement, egyéb), nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi), faágak, fanyesedék, veszélyes hulladék, valamint szabványos edényzetben 

is elhelyezhető hulladékok kirakását kéri mellőzni a közszolgáltató. Bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon 

állnak rendelkezésükre. 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 4 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 3 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 2 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 2 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 5 

- Építésrendészeti eljárások száma: 1 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés száma 5 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 

Pénzügyi Iroda: 
 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

pénzforgalmi adatok alapján. 

  

Folyószámlahitelünk 2012. március 1-én:    -  274.254.708,- Ft 

 Bevételek . március 1 –. március 31.:       358.378.829,- Ft 

 Kiadások . március 1 – . március 31.:     - 208.354.471,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege március 31-én:    - 124.230.350,- Ft. 

 

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

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 141.165 e/Ft, tehát működésünk forrását a 

folyószámlahitel biztosítja. 

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

bevételek folyamatos beszedése mellett a kiadások minimalizálásának fontosságára a működőképesség 

fenntartása érdekében!  

 

 

Beszámoló a helyben központosított közbeszerzési rendszer működéséről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Önkormányzati Megtakarítási program kidolgozása és lebonyolítása 

mellett döntött 2010. év végén.  

A Képviselő-testület a Megtakarítási programmal kapcsolatban a következő döntéseket hozta: 

 

 308/2010. ÖKT. határozat: A Képviselő-testület dönt a programban történő részvételről, a közreműködő 

szervezettel történő szerződés kötésről 

 2/2011. ÖKT. határozat: Intézkedési terv lefogadása 

 34/2011. ÖKT. határozat: Aktualizált Közbeszerzési szabályzatok elfogadása   

 7/2011. (II.24.) ÖKT rendelet a helyben központosított közbeszerzésről  

 62/2011. ÖKT. határozat: Beszerzési tárgyak körének meghatározása, amelyeket a megtakarítási 

program keretében közbeszerzési eljárásban javasolt beszerezni. 
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Az önkormányzati megtakarítási programban az önkormányzat és intézményei teljes-, hatályos 

szerződésállományának, és költségvetésének felülvizsgálatát követően egy un. megtakarítási programcsomag 

került kidolgozásra. A programcsomagban meghatározásra kerültek azok a területek, ahol megtakarítások 

érhetők el - a piaci tapasztalatokat figyelembe véve és lebonyolításra kerültek a közbeszerzési eljárások.  

Kialakításra került a helyben központosított közbeszerzés rendszere, amelyben a részt vevő szervezetek – 

költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - a rendszerbe bekerülő áruk és 

szolgáltatások körét ezen rendszeren keresztül szerzik be. A beszerzések egységes kezelése, a nagyobb 

volumenű szerződéskötések jelentős megtakarításokat eredményeznek minden résztvevő számára. További 

előny, hogy jól követhető, kiszámítható rendszerben lehet a beszerzéseket bonyolítani.  

 

A helyben központosított közbeszerzésről szóló 7/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban HKKB) 

4.§ (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet évente április 30-ig 

beszámol a Képviselő-testületnek az előző évben végzett feladatokról. 

 

 

A HKKB keretében a következő eljárások kerültek lebonyolításra: 

1. Folyószámla vezetés, és folyó-számla hitelkeret valamint munkabérhitel biztosítása – eredménytelen 

eljárás 

2. Folyószámla hitelkeret és munkabérhitel biztosítása – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

3. Villamos energia beszerzése – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

4. Utalványok – étkezési, szociális – beszerzése – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

5. Tisztítószerek és higiéniai papíráruk beszerzése -– eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

6. Élelmiszer alapanyag beszerzés – hat rész esetében eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént, a 

további részekre, további két eljárás kiírását követően sem sikerült eredményes eljárást lebonyolítani. 

7. Nyomtatvány, irodaszer, irodai papíráru beszerzése – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

8. Vezetékes földgáz beszerzése - – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

9. Takarítási szolgáltatás beszerzése – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

10. Gyógyszer, laboratóriumi reagensek, a járóbeteg-ellátás anyagai beszerzése – egy rész (gyógyszer) 

esetében – eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént, további két rész esetében eredménytelen 

eljárás. 

11. Folyékony kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése – 

eredményes eljárás, szerződéskötés megtörtént. 

12. Központi háziorvosi ügyelethez szállítási szolgáltatás biztosítása – eredménytelen eljárás. 

 

A Képviselő-testület döntése (40/2012. ÖKT határozat) értelmében  

1. az egészségügyi szolgáltatások, szakellátások, 

2. a központi háziorvosi ügyeleti ellátás, 

3. a telekommunikációs szolgáltatások és 

4. a másológép bérlés esetében módosította a HKKB rendeletet, és hivatkozott beszerzési tárgyakat törölte 

a rendszerből.  

 

A folyószámla hitelkeret, a villamos energia és a földgáz beszerzések esetén éves, a további eredményes 

eljárások esetében határozatlan időre szóló szerződéseket kötöttünk. 

 

A HKKB rendszerrel kapcsolatos kérdések, észrevételek megtárgyalását az intézményekkel az esedékes 

negyedéves kontrollmegbeszéléseken is egyeztettük. 

 

Elkészítettük a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően március 31-ig a HKKB rendszerben ajánlatkérőként 

feljogosított szervezet – Polgármesteri Hivatal – 2012. évi közbeszerzési tervét. 

Aktualizáltuk a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzatát. 
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Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások esetén a szükséges szerződésmódosításokat előkészítettük 

és elvégeztük. 

 

 

III. Tájékoztatók: 
 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 2012. márciusi 

tájékoztatója: 

Nyilvántartott álláskeresők száma: 570 fő. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 9,1 %. A regisztrált 

álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 39 fővel csökkent. Tárgyidőszakban 58 fő lépett be a 

kirendeltségi nyilvántartásba. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (24 fő) és vendéglátásból (8 fő) 

érkeztek, a többi belépő száma viszonylag egyenletesen oszlik a többi ágazat között. A belépők száma az 

előző időszakhoz képest 24 fővel csökkent. A nyilvántartott pályakezdők száma 40 fő. 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 97 fő. Legtöbben rövid idejű kereső tevékenység (közfoglalkoztatás 40 fő), 

önálló elhelyezkedés (28 fő) és az együttműködés hiánya (26 fő) miatt léptek ki. 

Nagyobb létszámú állásajánlat nem érkezett. 1-5 fős munkaerőigények jellemzőek. 

Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. Egyéb csoportos elbocsátásokról nincs tudomásunk. 

A közmunka-támogatott, ill. TÁMOP 1.1.2 forrásból finanszírozott munkahelyek dominálnak (a 

többségük április elején indul). A nem támogatott, nem önéletrajz gyűjtésére és korábban elbocsátott 

alkalmazottak visszavételére irányuló bejelentett állásajánlatok száma alacsony. 

Leggyakrabban keresett állások: egyszerű szolgáltatási foglalkozások (104 fő), kereskedelmi és 

vendéglátó-ipari foglalkozások (75 fő), fém- és villamosipari foglalkozások (44 fő), könnyűipari 

foglalkozások (40 fő), takarítók (37 fő). A regisztrált álláskeresők elsősorban a végzettségüknek megfelelő 

munkakörben helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát is, ha magasabbak 

lennének a fizetések. 

 

Energetikai beszámoló      
 

 

Megkezdődött a 2011 évben elfogadott Nemzeti Energiastratégia kibontása, gyakorlati megvalósítása. 

Többek között e miatt is időszerűvé vált a helyi viszonyokat és lehetőségeket fő vonalakban bemutató 

energetikai beszámoló elkészítése. Az Országgyűlés határozata a „fenntartható energiagazdálkodás” 

kialakítását és a  az energiaellátás területén „elkerülhetetlen szemlélet- és struktúraváltás” 

szükségességét tükrözi. A részletezésben kimondták mindazokat a józan ésszel belátható elvárásokat, 

melyek minden globális felelősséggel gondolkodó ember számára lassan egyértelművé válnak.  

Az elmúlt években kialakult a liberalizált energiapiac, majd nem sokkal utána jött a hidegzuhany, 

drasztikus áremelkedések következtek. „…bizonyítást nyert, hogy tisztán piaci alapon nem lehet 

hatékonyan képviselni a közjót és a nemzeti érdeket” fogalmazza meg  sommás következtetését 

Törvényhozásunk. Látható, hogy a liberális gondolkodás rövid idő alatt mekkora galibát okozott, 

szükség van az energiapiacon a határozottabb állami és önkormányzati szerepvállalásra. Ez utóbbi úgy 

is megfogalmazható, hogy szükség van a helyi fogyasztói közösségek aktív szerepvállalására!  

Ez az autonómia táptalaja, lényege.  

  Az sem mellékes, hogy a korábbi időszakban éppen ellenkező problémákkal küszködtünk, csak akkor 

a dotációk rendszerén keresztül volt politikai eszköz az energiakérdés.  

A pályázati kiírások kapcsán felélénkültek a különböző befektetői, tanácsadói szándékú megkeresések. 

2011 évben 47 alkalommal volt szerencsém különböző érdeklődőkkel tárgyalni, adatigényeiket 

kielégíteni, konferenciákon részt venni.  

Mára tisztán látszik, hogy elsősorban jó pénzért tanácsokat szeretnének nekünk adni.  

Őszintén szólva ezzel már tele van a padlás…  



 

 

41 

41/48 

Az önkormányzati feladatkört érintő nagyobb tőkeigényű, üzleti alapú energetikai beruházások a 

viszonylag csekély szentgotthárdi energiafelhasználások miatt nem tudják hozni az érdeklődő 

befektetői körök számára az „elvárható” megtérülést és profitot. A helyzetet még barátságtalanabbá 

teszi a jogszabályi környezet folyamatos, kiszámíthatatlan változása. Eközben a kormány határozott 

szándéka a piaci alapú beruházások támogatása, legalább is Kovács Pál Államtitkár Úr szerint. Ez 

utóbbi számunkra nem jó hír. Egyre tisztábban látszik, hogy magunknak kell megoldani a 

problémáinkat.  

 

Az intézményi energiafelhasználásokban a legnagyobb költségvonzattal járó terület a fűtés.  

A távhő fogyasztói rendszereinkben műszaki- és szervezési megoldásokkal költségcsökkentéseket 

értünk el az elmúlt években. Épületszétválasztásokat, hőközponti átalakításokat, szabályozó eszközök 

felszerelését követően az intézmények vezetőinek lehetősége nyílt a takarékosabb hő felhasználásra. 

A távhő termelés jelenleg 100 %-ban földgáz elégetésével történik. Ez teljes függést jelent olyan piaci 

tényezőktől, melyekre nem lehet hatásunk.  

Határozott célunk a hőtermelésben legalább részben áttérni a biomassza fűtésre. Az előző 

önkormányzati ciklusban több előterjesztésben is foglalkozott a Képviselő- testület a témával, ám 

valamiért rendre zátonyra futottunk. Ettől függetlenül a RÉGIÓHŐ Kft elkészíttetett egy szentgotthárdi 

biomassza fűtőművel kapcsolatos előtanulmányt. Műszakilag megoldható a feladat, de a 400-800 millió 

Forintos beruházási költség riasztó. Talán majd magas pályázati támogatási intenzitás mellett az önerő 

fogyasztói közösségi finanszírozásával előbbre tudunk lépni.  

Addig is marad a földgáz alapú tüzelés. Távhőszolgáltatónk 50%-os támogatási intenzitással 215 millió 

Forintot nyert a három város rendszereinek korszerűsítéséhez. Ez egyben azt is jelenti, hogy 

ugyanennyi beruházási hitelre is szüksége lesz.  

Szentgotthárdon a két kazánház, több hőközpont és távhővezeték szakaszok újulnak meg műszakilag. 

Az előzetes számítások szerint az ehhez szükséges hitel a keletkező megtakarításokból fedezhető lesz. 

A döcögős ügyintézés miatt a megvalósulás sajnos csak 2013-ban várható.  

 

Az egyedi fűtéssel rendelkező intézményeink közül 2011 decemberében a gimnáziumban harmadik 

feles finanszírozással új kondenzációs kazánok és használati meleg víz rendszer került kiépítésre. 

Lecseréltük  a Kollégium HMV tartályát. Átalakítottuk a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, a 

Tűzoltó Szerház, és a Tótfalusi klub fűtési rendszereit is.  

A fűtési szezont a Művelődési Ház kivételével mindenütt zökkenőmentesen tudtuk megkezdeni. Utóbbi 

fűtése használhatatlan és menthetetlen, új rendszer kiépítése válik szükségessé.  

 

A vízhálózatok esetében az extrém hibák kivételével a legkisebb a lehetőség műszaki alapú 

megtakarításokra, hiszen a vízcsap megnyitása fogyasztói igényfüggő. Sajnos inkább az emberi 

felelőtlenség okozhat többletköltséget. Ilyen volt például a gimnázium bérbe adott tornacsarnokában a 

hét végére nyitva hagyott vízcsap, amely közel 60 m3-nyi víz és csatornadíj többletet eredményezett. 
 

  A fürdővel együtt kb. 2,4 GWh / év  villamos energia fogyasztásunk csökkentéséhez a beruházási 

igényes lehetőségeket rendre felsoroljuk az éves energetikai stratégiai tervünkben.   

Energiatermelési és értékesítési szándékunk is van. Ezért fogtunk bele egy kisvízi erőmű telepítésének 

előkészítésébe és több intézményünk villamos energia termelő napelemes pályázatokon történő 

indításába. Sajnos a megnyitott pályázatokat rekordidő alatt bezárták… 

 Ezen kívül a folyamatos fogyasztású berendezések (pl. szivattyúk, térvilágítás stb.) időzített, szakaszos 

üzemével évente néhány megawatt órányi energiát tudunk megtakarítani. A fürdő esetében a szivattyúk 

energiaigényének csökkentésével a szükséges beruházás éven belüli megtérülésére számíthatunk. 
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A wolframszálas izzólámpák gyártásának megszűntetése miatt azok kompakt fénycsőre történő cseréje 

„automatikusan” meg fog történni. 

 

 Célunk volt a takarékosabb üzemeltetés mellett az előrelátó karbantartási rendszer kialakítása is. Ezen 

a téren visszalépést jelentett az energetikai keret megvonása és a fűtő-csőhálózat szerelő dolgozó 

felmondása. Megjegyzem, hogy a vagyongazdálkodásban komoly tétel az épületgépészet. 

Megtakarításainak nagy részét vissza kellene forgatni fenntartására és korszerűsítésére. Jelenleg 

ugyanis „tűzoltó jelleggel” javítjuk az elöregedő berendezések egyre sűrűsödő hibáit.  

Komoly bizonytalanságot okoz az oktatási- és egészségügyi vagyon körüli káosz. A nyári munkák 

tervezéséhez jó lenne ezt tisztán látni. 

 

Az oktatási intézményeink munkájuk során sajnos nem használták fel, sőt egy részét el is veszítették a 

korábban számukra eljuttatott, a gyerekek energiatudatosságának kialakítását segítő anyagokat. Ez alól 

csak az általam 2010 szeptemberében, a Mobilitási Hét alkalmából tartott bemutató volt kivétel. 

 Ekkor a színházban több általános iskolás osztály ismerhette meg az energiatakarékosság és a 

megújuló energiák fontosságát. 

Idén második alkalommal regisztráltattam városunkat a WWF által március 31-én szervezett „Föld 

Órája” kampányban, vállalva és kivitelezve a templomi térvilágítás egy órás lekapcsolását.      
Az energiatudatos életmód népszerűsítése kapcsán a 24 Város Projekt keretében a „Zöld Szentgotthárd” és a 

PKKE csapatával közösen előkészítés alatt van egy rendezvény, melyben közérthető energetikai előadást is 

tervezünk.  

 

A szabadpiaci energia beszerzésről: 

Munkámban új elemként jelentkezett az, hogy 2011 évtől a  20m3/h feletti gázfogyasztási helyeinkkel 

kötelezően ki kellett lépnünk a földgáz szabadpiacra. Ez 500 ezer m3 feletti földgáz mennyiség 

beszerzését jelentette. 

Ezt követően 94 önkormányzati fogyasztási hellyel, beleértve a közvilágítást is, kb. 2400 MWh 

igénnyel kiléptünk a villamos energia szabadpiacra is. 

Ezzel a két lépéssel 24 millió Forintos, a szerződéskötéskor prognosztizált megtakarítást tudtunk elérni.  

A beszámoló készítésének időpontjában már dolgozunk az új, 2012 - 2013 beszerzési évre vonatkozó 

közbeszerzési eljárások előkészítésén. 

 

Van még egy sajnálatos tény, amivel foglalkoznunk kell.  

Intézményeinknél a megújuló energiák hasznosításának részaránya jelenleg 0 % !  

Fontos lenne olyan új építészeti megoldásokat alkalmaznunk épületeinken, melyek alkalmasak a 

napenergia passzív hasznosítására is.  

Önmagában csak a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje ma már kevés.  

Ugyanakkor az is fontos, hogy a pályázatok által „erőszakolt” napkollektorok olyan helyeken 

kerüljenek beépítésre, ahol a kihasználásuk is megfelelő mértékű, ésszerű lesz. Ebből a szempontból 

kérdésesek például az iskolák… nyáron.  

 
 

 

 

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

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

korrigáljuk. 
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Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  16/2011.(IV.28.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 

rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A  17/2011.(IV.28.)  rendelet : a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól 

szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2012. április 25-i ülésre kerül be. 

 

- A  18/2011.(IV.28.)  rendelet:  a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása  változtatást nem 

igényel. 

 

 

V. Válasz képviselői felvetésekre 
 

Dr. Haragh László: A Club – 3 Étterem (Hármashatár) mögötti járdaszakasz javítását a többi út és járda 

javításával egyidejűleg végeztetjük el. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. április 18. 

 

 

 

      Dr. Dancsecs Zsolt 

       jegyző 

 



VI. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2012. április 16-án 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – nettó: 

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

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 1.374.450,- 

Ft 
2F: 27.405.000,- 

Ft 

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

 
ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 7.612.500,- 

Ajánlattevők kiválasztása 
folyamatban 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése és 
energiahatékony 
felújítása 
 

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

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- Ft 

5.555.555,- Ft 
 

5.528.612,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés AT-
HU OP-2007-2013 

273/2007 
311/2010 

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

A konzorcium vezetője: az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Stratégiai zajtérkép készítése 
folyamatban. Légszennyezettségi 
térkép elkészült. 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt 

  

  

 

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

TIOP-1.1.1/07/1 

Pedagógiai, módszertani 
reformot támogató 
informatikai infrastruktúra 
fejlesztés támogatása 

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 

szentgotthárdi III. 
Béla Szakképző 

Iskolában 

 

 

8 tantermi csomag 

1 alkalmazás 

szerver csomag 

 

9.576.037,- Ft 

 
 
 

9.576.037,- Ft 
0,- Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati 
Alap 

57/2011. 

 

 

 

20.000.000,- Ft 

 

2.000.000,- Ft 

A VÁTI jóváhagyta a 
tartalommódosítást, a releváns 
anyagok benyújtásra kerültek. 

Várható kezdés április vége/május 
eleje. 

HÁRS jeligével a pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-
2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi pályázat. 
 

268/2011. 

 
 

Önk. projektrész: 

135.623.529,- 

 

Teljes: 

320.343.529,- 

 
Igényelt 

támogatás önk.: 
115.280.000,- Ft 

 
Teljes: 

300 millió Ft 
 

 
 

Önkormányzat: 
20.343.529,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

Döntés várható időpontja 2012 
április/május 

 

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

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

3.000.000,- 

 
 

3.000.000.- 0,- 
Döntés várható időpontja 2012 

április/május 
 

 
 
 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, valamint benyújtott pályázatok 
helyzete 2012. április 16-án 

 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósítása 
folyamatban 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

 
Közfoglalkoztatás-
szervező foglalkoztatása 
 

OFA 
19/2011 Önk. 

Hat. 

659.000.-Ft 

 ----- Nyert 

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

 
Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a SZOI 
keretén belül 

16/2008. 
kistérségi Hat. 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

 

 

24.872.500.-Ft 

 

Nem szükséges Befejeződött 

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

Informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztése a 
Magyarlak-Csörötnek 
Iskolában 

16/2008. 
kistérségi Hat 

5.242.500.- 5.242.500.-Ft 

Nem szükséges Befejeződött 

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

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

169.000,- 169.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 

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

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

215.000.- 215.000.- 

0.- 
Pályázat elszámolása folyamatban 
van 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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

Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatal 
(FSZH) 

52//2010. Kist. 
Hat. 

168.750.- 168.750.- 

0.- 2011. 05. 31. befejezési határidő 

 

 

 
 

 

 


