
 

Beszámoló 

 

a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi   

            tevékenységéről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Beszámoló mellékletei  a  városrészi önkormányzatok által, a   

 városrészekre vonatkozóan  kitöltött kérdőívek. 

 

   Ez az anyag a városrészi önkormányzatokról (továbbiakban     

részönkormányzatok)  a tavalyi évhez hasonlóan minden decemberben 

kötelezően előírt feladat.  

 

A most visszaküldött, részönkormányzatok által kitöltött szokásos kérdőívek 

alapján látszik, hogy üléseket 1-6 alkalommal tartottak. 

 

A városi önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek 

rendben tartását (fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, s végezték 

néhol példaértékűen az általuk megnevezett egyesületeken illetve nemzetiségi 

önkormányzaton  keresztül. 

Jakabháza városrészen a részönkormányzat a hulladék összegyűjtését, 

hulladékgyűjtők kiürítését is felvállalta az egyesületén keresztül.  

A városrészek nagy részében az idén is tartottak hagyományőrző és egyéb 

kulturális programot (pl. hagyományőrző programok, falunapok, gyereknap, 

idősek napja, Adventi rendezvények stb.).  

A civil keretből kapott támogatást nagyobb részt ezen rendezvényekre 

használták fel. Egy városrész nem kapott a keretből támogatást. 

 

Sok megoldandó probléma merült fel a városrészek részéről:  

pl. Farkasfán az ívóvíz minőség javítás még várat magára, a Kulturház 

vizesblokk kialakítása is csak ígéret szintjén van;  

Rábafüzesen a temetőben lévő régi hienz sírok megőrzése, utak állapotának 

javítása, önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, hasznosítása, elhanyagolt 

ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a karbantartásra. Az Alkotmány u. 

57.ingatlan értékesítését kérik, nem szeretnék, ha szükséglakásként funkcionálna 

az épület. Felmerült, hogy régi hienz házak, mint kulturális örökséget képviselő 

épületek megóvásának lehetősége.  Kérik, hogy a lakosságot figyelmeztesse az 

önkormányzat, hogy   az árkok rendszeres karbantartása a tulajdonos feladata. 



Rábakethelyen klub, sportegyesület alapítvány nem működik, létrehozása 

indokolt lenne stb.  

Többnyire olyan igények, melyekre valamilyen pénzügyi megoldást kellene 

találni, de többnyire legfeljebb pályázati úton lehet forrást találnia 

Szentgotthárd város Önkormányzatának. 

 

 Idén is megállapítható, hogy többnyire jól összefogták a részönkormányzatok a 

településrészeket, az ott élőket, több esetben is figyelemre méltó 

kezdeményezéseik voltak (pl. a lomtalanítás, országos szemétgyűjtő akció 

idején). A legjobb eredmények ott voltak, ahol városrészi civil szervezet is van 

és segíti a részönkormányzat munkáját. Megfontolandó, hogy ahol ilyen nem 

létezik (Rábakethelyen, Rábatótfalun), ott mielőbb jó lenne egy ilyet 

megalakítani, ilyen megalakítására az ott élőket rábírni. Különösen nehéz 

probléma ez Rábakethelyen, ahol ráadásul a városrész a maga 1700 lakosával a 

térség valamennyi önálló községénél nagyobb lakosságszámmal bír.  

 

 

Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el. 

  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes 

és Rábatótfalu településrészi önkormányzatok vezetőinek a 2012. évi 

munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni és elismeri a részönkormányzati vezetők tevékenységét. 

Elismerését és köszönetét fejezi a településrészeken önkéntes munkát végző 

polgároknak és civil szervezeteknek a 2012. évben végzett tevékenységért.  

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2012. december 4. 

 

                                                                           Huszár Gábor 

                                                                            polgármester      

 

Ellenjegyzem: 

           

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző 

  



 

 

 

 

                                                    K É R D Ő Í V 

a településrészi önkormányzatok 

a 2012.évi beszámolójához 

 
1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: 

Jakabháza Városrészi Önkormányzat 

 

2./2012 .évben tartott üléseik száma:   

- Egy alkalom, ezeken kívül telefonon, emailben és személyesen tartottuk a kapcsolatot. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 

- November 30.-án meghallgattuk Huszár Gábor Polgármester Úr tájékoztatóját a 

közigazgatási- és oktatási átalakításokról és azok várható hatásairól, a 2013. évi városi 

költségvetésről, a mechatronikai háromszög kialakításában rejlő iparfejlesztési 

lehetőségekről, a hulladékgazdálkodás várható változásairól, az ebtartás speciális 

szabályairól.  

 

Ezt követően a településrész aktuális problémáival foglalkoztunk. 

- A főút burkolatának kátyúi miatt főként a tehergépjárművek erős rezonanciákat 

keltenek. Valószínűleg e miatt keletkezik egyre több lakóházon repedés. Hatósági 

fellépést kérünk! 

- A kerékpár út elején, az erdészeti útnál esőzések után elönti a sár a területet. Iszapolás, 

áteresz kialakítás lenne szükséges. 

- A szombathelyi távolsági buszjárat áthalad, de nem áll meg Jakabházán. Ez a logikátlan 

megoldás sajnos alkalmanként több órás többlet utazást okoz a településrész idős 

lakóinak. 

Javasoljuk, hogy a város vezetése egyeztessen a közlekedési vállalattal legalább a reggeli 

(kb 8 óra 30 perckor indul Szentgotthárdról) és a 12 óra 45 perc körüli időszakban a 

körmendi kórháztól visszafelé közlekedő autóbusz igény szerinti (várakozó emberek a 

buszmegállóban) megállásáról. 

- A 2011 évi beszámolóban már említettük, hogy a fő út közvilágítási oszlopai közül 

néhány darab időnként lekapcsol. Ezt a hibát orvosolták, azóta másik villanyoszlopoknál 

lépett fel a jelenség. Megegyeztünk a településrész lakóival, hogy felírják az oszlopok 

azonosító számait, majd a hibát bejelentjük a szolgáltatónak. 

- A volt ÁFÉSZ bolt és környéke továbbra is gondozatlan, elhanyagolt. A városrészi 

egyesület időnként rendet rak, de ezt nem tartjuk korrekt megoldásnak a tulajdonos 

részéről. Egyeztetést javasolunk ebben a témában is. 

- Kábeltévé hiányában a városrész lakóssága nem látja a Városi Televízió adásait. Sajnos 

(tőlünk független okokból) nem sok esélyét látjuk a rendszer kiépítésének, ezért az 

interneten elérhető adást tudjuk csak javasolni. 

- A kultúrház tetejének javítására információink szerint már van árajánlat. Mielőbb el 

kellene végeztetni a munkát. 

- A tűzoltó szertár teteje "eltolódott". Javítás, vagy az épület elbontása lehet szerintünk 

megoldás. 



- Az ALISON gyárnál javasoljuk buszmegálló kialakítását, mert a dolgozóknak a 

buszpályaudvartól elég nehézkes az eljutás az üzemig! Ismét egy közösségi közlekedési 

probléma! Egyeztetést javasolunk! 

-  Továbbra is komoly problémát jelent a (volt?) tyúktelepről érkező patkány áradat! 

Közegészségügyi szempontból is aggályosnak tartjuk, hatósági fellépést szeretnénk kérni! 

 - Továbbra is igényeljük a szennyvízhálózat és a kábeltelevíziós hálózat kiépítését. 

 

 

           4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klubműködtetés stb.) ,ahol 

ilyen van.  

-A városrészi Önkormányzat nem vállalt át ilyen feladatokat, mert azokat a Jakabházi 

Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület végzi.  

Az egyesülettel van megállapodás a klub működtetésére, valamint a 8-as főútvonal 

mentén az elszórt hulladék folyamatos összegyűjtésére (Kodály Zoltán utcától Jakabháza 

irányába a város közigazgatási területének határáig, évi négyszeri gyűjtés van előírva, 

valamint a kihelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítése is feladatuk. A városrész 

önkormányzati területeit rendszeresen kaszálják az egyesületi tagok. 

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg felhasználásáról 

beszámoló: 

- A településrész virágosításához kapott 25 ezer Forintból virágokat, tápoldatokat, 

virágföldet   vásároltak az egyesület tagjai. A Nyugdíjasok Karácsonya rendezvényhez 

biztosított 35 ezer Forint összeggel majd a rendezvényt követően tudnak elszámolni, ha 

megkapja az egyesület. Az elszámolást mindkét részösszeg esetében számlák 

bemutatásával fogják megtenni. 

 

6./ A városrész 2011. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

            -A városrészi önkormányzat  tagjai egyesületi tagként is tevékenykednek.  

            -Március : Nőnapi rendezvény 

            -Április : Nagyszombati tűzrakás 

            -Május     : Májusfa állítás, majd kitáncolás. Férfinapi rendezvény 

            -Augusztus: Kerti party. Kirándulás 

 -A beszámoló elkészítését követően kerül sor az Idősek karácsonya rendezvényre. 

        

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák fejlesztések a 

városrészen.(út, karbantartás, stb.) 

            -  A kultúrház mellett lévő veszélyes fák kivágása megtörtént. 

            - A 2501/1 helyrajzi számú, 96 fm árok iszapoltatását már megrendelte az 

önkormányzat. 

            A kivitelezés hamarosan várható. 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy közreműködésével 

végzett társadalmi munka (önkéntes munka):  

- Csatornatisztítások, buszmegálló- és kultúrház környékének takarítása, szervezési 

munkák, orvosi rendelő mennyezetének javítása és festés. 

 

9./ Egyéb vélemény, információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő: 

- A városrész lakói örülnek a Rábafüzesi kerékpár út javításának, továbbá a kiemelt 

térségi státusz remélt előnyeinek. 



 

 

Szentgotthárd, 2012-11-30 

                                                                                      Virányi Balázs sk. 

                                                                              Településrészi önkormányzat 

                                                                                                elnöke 

 

 

 

 

 

          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2012.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése:  

Rábakethelyi településrészi Önkormányzat 

 

2./2012 .évben tartott üléseik száma: 

 5 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 

 04.05. - éves munkaterv 

            - játszótér 

            - játékok állapota 

            - zászló 

            - ravatalozó 

 05.10. - falunap kérdése 

            - temető állapota 

            - hősök szobra körüli terület 

06.07.  - nyári, téli program 

            - közbiztonság helyzete 

            - városrészi feszületek állapota, helyreállítása 

11.06.  - adventi hangverseny teendői 

11.19.  - adventi hangverseny,  

            - idősek Karácsonya teendői 

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése /amennyiben ilyen van/ 

( pl. klub működtetés stb.)  

Részönkormányzatunk területén önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nincs. 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 



- Bevétel: 

Szerződés szerint:170000,- 

- Kiadás: 

Adventi hangverseny: 35000,- 

Idősek Karácsonya: 135000,- 

Elszámolás számla alapján. 

 

6./ A városrész 2012. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

- Adventi hangverseny a Rábakethelyi templomban 

- Idősek Karácsonya a Rábakethelyi plébánia hittan termében 

 

 

7./ 2012.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.) 

- A Rábakethelyi hősök emlékműve zászló árboc igazítása olajozása 

- Brenner János tér virágágyásainak felügyelete 

- A Kethelyi-patak hídjára hajló gallyak miatti átjárhatóság biztosíttatása, 

rendbetétele 

- Feszület sérült kerítésének helyreállíttatása 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák): 

- Adventi hangverseny 

- Idősek Karácsonya   

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 

Részönkormányzatunk területén önkormányzati klub, sport egyesület 

közösségi ház jellegű ingatlan közcélú alapítvány nem működik. 

Keressük a lehetőséget helyi kötődésű civilszervezet, klub alapítvány 

létrehozására. 

Lakóközösségek helyi összejöveteleit, programjait támogatjuk, illetve 

veszünk részt benne. 

 

Szentgotthárd, 2012. november 30. 

 

                                                                                Dr. Haragh László 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2012.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: Rábafüzes Városrészi 
Önkormányzata 

2./2012 .évben tartott üléseik száma:    4 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma 

2012. június 6. Településrészek helyzetének vizsgálata –

adatgyűjtés, aktuális témák megbeszélése.  

2012. július 7. Rábafüzesi Kulturális Fesztivál –Falunap – 

információ gyűjtés, tapasztalatcsere, aktualitások megbeszélése. 

2012. október 15. 14. óra bejárás a csapadékvíz elvezetés 

kivitelezési munkák ellenőrzése, bejárás, észrevételek 

összegyűjtése. 

2012. november 30. 19. óra városrészi önkormányzati ülés –

tájékoztatás, észrevételek. 

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése /amennyiben ilyen van/ 

( pl. klub működtetés stb.)  

Kodály Zoltán u. 11. klubhelyiség fenntartása:  

A Rábafüzesért Egyesület 2012-ben a volt óvodaépületben a 

kulturális feladatok megvalósítását vállalta át az 

önkormányzattól, valamint az épület karbantartását, az udvar 

kaszálását. 2012-ben kifestésre került az óvodaépület nagyterme, 

kicserélésre került  a lámpatestek egy része, elvégeztettek az 

aktuális javítási munkákat: gázkazán karbantartás, vízrendszer. 

Az egyesület tagsága folyamatosan takarította az épületet, illetve 

a fesztivál idejére kifizetésre került  a sportöltöző vízdíja és 

kitakarításra került (használatra alkalmassá lett téve) a 

sportöltöző és a WC-k. 

  

A karbantartási munkákra megállapodás alapján utalt az 

önkormányzat,  a kaszálásért 6.000 Ft-ot, a feladatellátásért kb. 

75.600 Ft-ot. 



 

5./Az Önkormányzat civil keretéből nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 
Városrész Önkormányzata részére -Német Kisebbségi Önkormányzat  és a 

Rábafüzesért Egyesület által megvalósított  programokra a Civil Alapból 

172 000 forint összegű támogatást biztosított. A keretből a Német 

Kisebbségi Önkormányzat 96 000 Ft, a Rábafüzesért Egyesület 76000 Ft 

támogatásban részesült. Az összeget a megállapodásban rögzített   

programok megvalósítására fordították.  

     

 

6./ A városrész 2012. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei: 

 

A városrész és az itt élő német kisebbség összefogásának 

összetartozásának hű  példáját mutatják  a rendkívül sokrétűek, 

nagyszabású, színvonalas rendezvények.   

 

A főbb megvalósult programok: 

1. Rábafüzesért Egyesület szervezésében 

- Farsang 

- Nőnapi rendezvény 

- Barka túra 

- Vasgyűjtés 

- Főzőverseny 

- Kulturális fesztivál 

- Gyerekek megajándékozása Mikulás alkalmával 

- Nyugdíjasok karácsonyi ajándékozása 

A Civil Alapból a Kulturális fesztivál hangosítására kértünk 76.000 

Ft-ot. 

A fesztivál július 7-én volt, a támogatással elszámolt az egyesület.  

 

2. NKÖ Szentgotthárd szervezésében  
 

- a NKÖ Szentgotthárd-Rábafüzes, Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és rábafüzesi Fiókkönyvtár által a Magyarországi Hianzek 

Honismereti, Kézműves Olvasó Tábor, 

- 2012.május 12-én Rábafüzesi Önkéntes Tűzoltóság 130. éves 

fennállásának évfordulója, 

- 2012. november 23-án Malenkij robot, a Szovjetunióba elhurcoltak 

emléknapja alkalmából tartott megemlékezés, 

- Mikulás nap 

                  



7./ 2012.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb 

- Megújult, új burkolatot kapott a Rábafüzesre vezető kerékpár út 

egy szakasza, ami nagyban hozzájárul a városközpont és a városrész 

között kerékpárral közlekedők biztonságához.  

- Megvalósult a városrész egységes csapadékvíz elvezetése.  

- Veszélyes úthibák kijavításra kerültek. 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

    A Rábafüzesért Egyesület és Német Kisebbségi Önkormányzat 

szervezésében valósult meg  vashulladék gyűjtés. A falunapot megelőzően a 

sportpálya kaszálása önkéntes munka felajánlásával valósult meg.  

 

 

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 
    Az  városrészi gyűlések  alkalmával elhangzottak a városrészen, megoldandó 
feladatok: a temetőben lévő régi hienz sírok megőrzése, utak állapotának 
javítása, önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, hasznosítása, elhanyagolt 
ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a karbantartásra. Az Alkotmány u. 
57.ingatlan értékesítését kérik, nem szeretnék, ha szükség lakásként 
funkcionálna az épület. Felmerült, hogy régi hienz házak, mint kulturális 
örökséget képviselő épületek megóvásának lehetőség.  Kérik, hogy a lakosságot 
figyelmeztesse az önkormányzat, hogy   az árkok rendszeres karbantartása a 
tulajdonos feladata. 
     

 

Szentgotthárd, 2012. november 30. 

 

Kardosné Kovács Márta                                                                 

Településrészi önkormányzat elnöke 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2012.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: Szentgotthárd-Máriaújfalu 

 

2./2012 .évben tartott üléseik száma: 3 db 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma: 

1. éves munkaterv összeállítása, a városrészi programok 

összeegyeztetése 

2. virágosítás kivitelezése a városrészen 

3. az augusztus 19-ei Falunapi program összeállítása, a lebonyolításhoz 

szükséges anyagi és dologi feltételek megteremtése, megbeszélése 

4. a december 16-ai Idősek Karácsonya-rendezvény megvalósításához 

szükséges eszközök, források, lehetőségek átbeszélése 

5. minden esetben a városrészt érintő problémák, nehézségek és egyéb 

felmerülő kérdések megvitatása 

6. folyamatos tájékoztatás a városrészi elnök részéről a rendelkezésre 

álló pénzeszközökről, a város életét érintő legfontosabb döntésekről 

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése /amennyiben ilyen van/ 

( pl. klub működtetés stb.)  

     A városrész életében 2 civil szervezet fejt ki nagyon aktív tevékenységet: 

az egyik a Máriaújfaluért Egyesület, a másik a Máriaújfalui Sportegyesület. 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 

    A rendelkezésre álló szerény anyagi körülményekhez képest sikerült 

mindegyik városrészi programunkat megtartani, amit célul tűztünk ki az éves 

munkatervünk keretében. Megvalósult a virágosítás a városrészen, augusztus 

19-én került lebonyolításra a Falunap, és még előttünk áll az Idősek 

Karácsonya elnevezésű rendezvényünk megtartása. A civil keretből nyújtott 



támogatás összegszerű, pontos felhasználásról információk hiányában 

egyelőre nem áll módomban nyilatkozni a beszámolómban. 

  

 

6./ A városrész 2012. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei: 

1. virágosítás 

2. aug. 19. Falunap 

3. dec.16. Idősek Karácsonya 

 

7./ 2012.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.) 

A városrész lakóinak  összefogása és anyagi áldozatvállalása mellett valósult 

meg a kápolna külső homlokzatának felújítása (amiről tudni kell, hogy 

önkormányzati tulajdonban van).  

 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

1. az országos szemétgyűjtési akcióba bekapcsolódva a városrészen is 

szerveződött szemétszedési megmozdulás 

2. a tavaszi lomtalanítás keretében a Sportegyesület tagjai gyűjtötték 

össze a fémhulladékot és értékesítették azt, ezzel is tovább 

gyarapították az egyesület költségvetését 

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 



    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

Szentgotthárd, 2012. november 26. 

 

                                                                          dr. Sütő Ferenc 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 

MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT KÖSZÖNJÜK!                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                            K É R D Ő Í V 

a településrészi önkormányzatok 

a 2012.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: 

               Szentgotthárd Rábatótfalu Településrészi Önkormányzat 

 

2./2012 .évben tartott üléseik száma: 6 alkalom 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma:   

 Valamennyi alkalommal a városrész útjainak és járdáinak állapota volt az 

elsőszámú téma 

 Szintén minden alkalommal elhangzott, hogy a környező települések közül 

Rábatótfalu az elmúlt 20 esztendő alatt a legelmaradottabbá vált. Ezt a tényt 

a legutóbbi városrészi fórumon (Falugyűlés) Huszár Gábor polgármester is 

elismerte 

 A ravatalozó hiánya 10 éve napirenden van. A hullaház közel 150 éves mely 

már Kelet- európai szemmel nézve is középkori állapotokat idéz fel és 

méltatlan Szentgotthárdhoz, méltatlan egy szlovén kisebbséghez. A 2013-as 

költségvetés szigorúan vett prioritása kell, hogy legyen a megépítése. 

 Az év elején tárgyaltuk az év rendezvényeit, melyhez a költségvetés a 

városrész lakosságának létszámához képest nagyon kis összeget biztosított. 

 Döntést hoztunk a Gyermekek Farsangja, a Májusfa-kitáncolás Városrési 

Napok, valamint az Idősek Karácsonya rendezvényekről, melyet ebben az 

évben a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat finanszíroz. 

 Döntöttünk a hulladékgyűjtés bevételének felhasználásáról 

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése /amennyiben ilyen van/  

   (pl. klubműködtetés stb.)  

 

 Városrészi klub működtetése 

 A Rábatótfalu SE által vállalt kaszálás 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből nyújtott támogatási összeg felhasználásáról 

beszámoló: 



 Gyermekfarsang 30.000 Ft 

 

 A 200.000 Ft támogatási összegből fizettük a rendezvénysátor bérletét, mely 

140.000 Ft volt a Városrészi napok rendezvényre, valamint 30.000 Ft-ot a 

fellépők megvendégelésére 

 

 A fennmaradó 20.000 Ft-ból hozzájárulunk az idősek karácsonya 

rendezvényéhez 

 

6./ A városrész 2012. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei: 

 

 Gyermekfarsang 

 Májusfa kitáncolás 

 Városrészi Napok 

 Idősek Karácsonya 

 

7./ 2012.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb. ) 

 Az Önkormányzat elvégezte a mellékutak kátyúzását 

 Közreműködött a vízkárelhárítás, vízelvezetés, medertisztítási munkálatok 

elvégeztetésében 

 A költségvetés 100.000 Ft-ot biztosított a könyvtár elköltöztetéséhez 

 A klub fűtésrendszerének felújítása, új gázkazán beépítése 

 

 

8./ A Városrészen városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével     végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

 

 Városrészi összefogással került felújításra a Klub színpada 

 A Móra Ferenc fiókkönyvtár elköltözése után festés felújítás 

 Ebben az esztendőben is jelentős összeg folyt be a hulladékgyűjtésből 

melynek felhasználásáról a teljes lakosság véleményének 

figyelembevételével döntött a Városrészi Önkormányzat 

 

    

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő: 

 

A beszámoló minden információt tartalmaz.  Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 

2013 évi költségvetés tárgyalásakor vegye figyelembe a városrészen élők igényeit, 

melyek teljesítése komolykihívást jelent a költségvetés készítőinek, de jelentős 



mértékben hozzájárul az Önkormányzat, városrészen élők  általi pozitív 

megítéltetéséhez.  

Szentgotthárd, 2012 

 

                                                                             Labritz Béla s.k. 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2012.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése:…Sztg-

Zsida……………………………    

     

……………………………………………………………………………... 

 

2./2012 .évben tartott üléseik száma:…3 ……. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma:………………………………….. 

    …A településrész napi gondjai ,utak, víz elvezetés megoldásának 

lehetősége volt minden ülés fő napirendje.A városrészen megtartott ill.még 

hátralévő rendezvények szervezése és lebonyolitása. 

…………………………………………………………………………… 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 



   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

……………………………………………………………………………….    

 

4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése /amennyiben ilyen van/ 

( pl. klub működtetés stb.)  

     A városrész közterületeinek kaszálása a tűzoltó egyesület végzi,a klub 

működtetését pedig a SZEMLE egyesület.  

 

 ……………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből nyújtott támogatási összeg 

felhasználásáról beszámoló: 

    A városrészi önkormányzat a civil keretből nem kapott támogatást 

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 



    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 



    

………………………………………………………………………………

… 

 

6./ A városrész 2012. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei: …….. 

     Nagyszombati tűz gyújtás , ezt először szerveztük de hagyományt 

szeretnénk ezzel teremteni mint  ahogy ez a régebbi időkben volt. A zsidai 

DAJ – DAJ ( falunap ) megrendezése. . Az idősek találkozásának szervezése 

,ez és zsidai advent még az elkövetkező időszakban történik meg. 

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 



    

………………………………………………………………………………

… 

 

7./ 2012.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák 

fejlesztések a városrészen.(út,karbantartás stb.)……………………. 

    A zsidai városrészen az elmúlt időszakban a helyi önkormányzat anyagi 

forrás hiányában saját erőből beruházást nem végzett. Az önkormányzat 

viszont az Örökzöld út szegélyezését ill. a Kethelyre átvezető út csapadékviz 

elvezetését elvégezte.  Az éves kátyúzást viszont nem igazán jól végezte el a 

kivitelező. 

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 



    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

    …A tavaszi szemétszedés ……, ……rosszvas gyűjtés , a helyi 

rendezvények szervezése. 

…………………………………………………………………… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 



    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

9./ Egyéb vélemény, információ,a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak 

tartott közlendő: 

     A városrészen az utak állapota nagyon rossz ,ez abból is adódik , a 

település fekvése dombos és a lezúduló csapadékviz nagy rongálást tud 

végezni. A több évvel ezelőtt elvégzett csatornázási munkák utáni helyre 

állitás sem történt meg.  

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 



     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

Szentgotthárd, 2012…11.20.…………….. 

 

                                                                          ………Vadász József 

………………………… 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 

MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT KÖSZÖNJÜK!                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
A Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójának felülvizsgálata. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. (továbbiakban: 

Szoc.tv.) 92.§.(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 

településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 

feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A 

szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és 

aktualizálja. Az utolsó felülvizsgálat (2010.) időpontjára tekintettel ismét esedékessé vált 

a koncepció felülvizsgálata.  

 

Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 

szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. Mivel 

nálunk a Kistérségi Társulás a fenntartója a Városi Gondozási Központnak és a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálatnak is, a két intézmény által a kistérségben ellátott szolgáltatások 

vonatkozásában a kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepció az irányadó. 

 

A kistérségi társulás keretében látjuk el: a családsegítést, a házi segítségnyújtást, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgálatot, a közösségi pszichiátria 

szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgáltatást. A Városi Gondozási Központ mindössze két 

szolgáltatást nyújt kizárólag Szentgotthárdon: az étkeztetést és a nappali ellátást. A 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében csak az adósságkezelési szolgáltatás 

valósul meg Szentgotthárd Város közigazgatási területén.  

 

A Szoc.tv. szerint a koncepció tartalmazza különösen:  

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,  

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 

biztosításáról,  

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit,  

d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási 

formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.  

 

A Koncepció felülvizsgálatát széleskörű egyeztetés kísérte. A Szoc.tv. előírásainak 

megfelelően a szolgáltatástervezési koncepciót az Önkormányzat az elfogadást megelőzően 

véleményezteti az intézményvezetőkkel, a nemzetiségi önkormányzatokkal. A koncepció 

végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az Önkormányzat 

lehetőség szerint figyelembe veszi.  

 

Annak érdekében, hogy a Koncepció a szociális ellátórendszerrel kapcsolatban álló 

szervezetek minél szélesebb körű véleményét is tükrözze, Szentgotthárd Város 



Önkormányzatának Szociális Kerekasztalát is összehívtuk annak érdekében, hogy a 

véleményükkel segítség a helyzetfeltárást és a stratégia megfogalmazás folyamatát.  

 

Az aktuális felülvizsgálatot elvégeztük, az erről szóló összeállítás az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képezi. A felülvizsgálat anyagát véleményeztettük a Városi Gondozási 

Központtal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szlovén-, a Német-, és a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal - a beérkezett vélemények szintén az előterjesztés mellékletét 

képezik.  

 

A Városi Gondozási Központ vezetője véleményezésében hangsúlyozta: az étkeztetés 

szolgáltatásnak továbbra is alapvető hiányossága, hogy finanszírozási okok miatt a 

városrészeken hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. Ennek 

megoldását továbbra is célkitűzésként kell a koncepcióban szerepeltetni. Továbbá a Városi 

Gondozási Központ személyi feltételeinek hiányosságára hívja fel a figyelmünket, mivel az 

intézmény nem rendelkezik gazdasági ügyintézői státusszal, pedig a megnövekedett 

adminisztratív terhek teljesítése egyre inkább indokolttá tenné a létszámfejlesztést.  

  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a véleményében hangsúlyozta, hogy a 

Koncepcióban szerepeltetni kellene a családsegítés Szentgotthárdon végzett tevékenységét, 

illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai ellenőrzéseit, a működési 

engedélyezését és a fejlesztési prioritásait. (Az előterjesztés elején jeleztük, hogy jelen 

koncepció kizárólag a Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett 

szolgáltatásokat mutatja be, ezért csak részben tudjuk figyelembe venni az Intézményvezető 

Asszony javaslatait.) 

 

Ahogy azt már említettük, a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát 2012. 

november 29-én megtárgyalta a helyi szociális kerekasztal is, az erről készült jegyzőkönyv 

szintén az előterjesztés mellékletében olvasható. A kerekasztal ülésén elhangzottak alapján, az 

idősotthoni ellátás megvalósítását - Szentgotthárdon illetve a kistérségben - továbbra is 

napirenden kell tartani. A Szociális Kerekasztal a Koncepcióból hiányolta a civil szervezetek 

által végzett tevékenységek bemutatását – ezt pótoltuk az anyagban. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Koncepció felülvizsgálatának célja, hogy bemutassa a legutóbbi vizsgálat óta eltelt 

időszakban a város szociális ellátórendszerében bekövetkezett változásokat, továbbá a 

társadalmi, gazdasági, demográfiai mutatók figyelembe vételével meghatározza a szociális 

szolgáltatások jövőbeni fejlesztéseinek alapelveit, irányait, fejlesztési prioritásait. Az elmúlt 

években történtek jelentős előrelépések: a Kistérségi Társulás pályázatainak köszönhetően 

egyrészről a szolgáltatások működési engedélyeit sikerült valamennyi szolgáltatás 

vonatkozásában határozatlan idejűvé alakítani, másrészről a legfontosabb intézményi 

felújításokat, fejlesztéseket, tárgyi eszközök beszerzését / cseréjét is sikerült - részben vagy 

egészben - megoldania a fenntartó Társulásnak (pl: a Családsegítő és Gy. Szolgálat új helyre 

költöztetése és ezzel párhuzamosan megfelelő körülmények teremtése / jelzőrendszeres h. 

segítségnyújtás informatikai rendszerének kiépítése és működtetése / a támogató szolgálat 

számára új, akadálymentesített kisbusz beszerzése / a Gondozási Központ épületének 

akadálymentesítése / számos pályázat az egyes szolgáltatások működésére, fejlesztésére stb.). 

Történtek viszont hátralépések is, lásd: a gondozóház / hajléktalan szállás megszűntetése.  

 



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

dönteni szíveskedjen 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szociális 

szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálati anyagát megismerte és elfogadja az alábbi 

kiemelésekkel: 

1. felkéri Szentgotthárd Város Polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat az 

idősotthoni ellátás Szentgotthárdon illetve térségében történő megvalósításának 

érdekében az érintett szerveknél, 

2. kezdeményezi, hogy - elsősorban pályázati forrás igénybevételével - meg kell 

valósítani a szociális személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat magába foglaló 

szolgáltatások, kiemelten: szociális étkezés, Idősek Klubja napi működését 

biztosító tárgyi eszközök pótlását, cseréjét, 

3. kezdeményezi, hogy – elsősorban pályázati forrás igénybevételével - meg kell 

valósítani a Városi Gondozási Központ leromlott műszaki állapotban lévő épületeinek 

felújítását, rekonstrukcióját (kiemelten: tető csere, villamoshálózat), 

4. kezdeményezi, hogy a jövőben ellátotti elégedettségi vizsgálatok készüljenek az 

intézményekben.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

                       Fábián Béláné intézményvezető 

  Sohárné Domiter Edit intézményvezető 

  dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. november 30. 

 

 

                     :                                  Huszár Gábor 

                                                        polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
 

 


