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T A R T A L O M M U T A T Ó 

  

1. Napközis csoportok meghatározása. 

2. SZOI kérelme álláshely betöltésre. 

3. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt. 

4.  „Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2) című pályázat benyújtása 

5. A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása című pályázati projekt. 

6. Az „idegenforgalmi alap” felhasználása. 

7.  A TISZK Társulási Megállapodás módosítása. 

8.  A diáksport támogatása. 

9. Intézkedési terv az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló 

számvevőszéki jelentés alapján. 

10. Együttműködési Megállapodás Szentgotthárd Város Önkormányzata, 

Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd és a Nemzetiségi Önkormányzatok között. 

11. Zöld Szentgotthárd Cím alapítása. 

12. Nyári gyermekétkeztetés  biztosítása. 

13. „Szentgotthárd-Farkasfa” településrész ivóvízminőség javítása” pályázat 

közbeszerzési eljárása. 

14.  VASIVÍZ Zrt üzemeltetési szerződés tervezete apportált víziközművek 

üzemeltetésére. 

15. Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezése;  tiltott, közösségellenes magatartások meghatározása. 

16. Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás. 

17. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

18. Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak 

megvalósulásáról. A lakáskoncepció megvalósulásának felülvizsgálata, értékelése.  

Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges 

felújítások új lakások építésének lehetőségeiről. 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 
Tárgy: Napközis csoportok meghatározása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 76/2012. számú képviselő-testületi határozatának 5. 
pontjában, ezzel összhangban a Kistérségi Társulás a 21/2012. számú Társulási Tanácsi 
határozat 5. pontjában úgy határozott, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézményben a napközis csoportok száma a tényleges napközis beíratást követően a májusi 
testületi ülésen kerül meghatározásra. 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézményben az elmúlt hónapokban, illetve a 
beíratásnál felmérték a 2012/2013-as tanévben napközis foglalkozást igénylők számát, mind 
az 1-4. évfolyamon, mind az 5-8. évfolyamon és Magyarlak-Csörötnek 1-8. évfolyam 
vonatkozásában (1. számú melléklet). 
 
SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam (2012/2013 tanév): 

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT IGÉNYLŐK SZÁMA CSOPORT CSOPORT LÉTSZÁMA 

1.a 17 1. 17 

1.b 17 2 17 

1.c 19 3 19 

1.d 19 4 19 

2.a 18 5 19 

2.b 23 6 29 

2.c 17 7 22 

2.d 15 8 24 

3.a+4.a 19+5  9 27 

3.b 22 10 28 

3.c 20 11 25 

3.d + 4.a 17+ 6 12 28 

4.b 21 13 24 

4.c  20  14 25 

4.d 18 15 25 

ETT. a + ETT f. 6 + 4 16. 21 (13+8) 

 
Az intézményegység a jövő tanévben 16 napközis csoport indítását tervezi. Az eltérő 
tantervű tagozaton tanuló diákok napközis ellátása az előző tanévekben összevontan történt 
normál tantervű osztállyal, de a jelenlegi létszámok azt mutatják, hogy a 2012/2013-as 
tanévben az eltérő tantervű tanulók számára külön napközis csoport indítása a célszerű illetve 
szakmailag is indokolt. Így is 4 csoportban - a törvényi előírás szerint - a maximális létszámot 
túllépik – ugyanis a csoport létszám számításánál a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 3. sz. Mell. II/3 pontja alapján van olyan tanuló, akit 2 illetve 3 főként kell 
figyelembe venni. Az előző tanévhez képest összevonásra (osztályokból) viszont csak egy 
csoportban kerülne sor. 
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SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyam (2011/2012. tanév): A SZOI 
Általános Iskola Széchenyi István 5-8. évfolyamán történt felmérés szerint a 2012/2013-as 
tanévben várható napközisek száma: 25 fő, így az elmúlt tanévekhez hasonlóan egy napközis 
csoport indítását tervezi az intézmény.   
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében kerültek 
meghatározásra az osztály- és csoport létszámok, ez azonban csak 2013. szeptember elsejétől 
lép hatályba. Így a jelenleg még hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 3. sz. 
melléklete I. pontjában található létszámhatárok vonatkoznak a napközis csoportok 
létszámaira is, azaz az 1-4. évfolyamon 26 fő, 5-8. évfolyamon pedig 30 fő a maximum 
létszám. (2013. szeptemberétől ez mind az alsó, mind a felső tagozaton 27 fő lesz.) 
 
2010. január 01-jétől teljes egészében fenntartói hatáskör (Kt. 102. § (2) bekezdés c) pontja) 
az osztály- és csoportlétszámokról való döntés – a törvényben foglalt korlátokkal 
természetesen. A fenntartó az iskolai osztályra a Kt. 3. számú melléklet I. részében 
meghatározott maximális létszám (26 fő) átlépését legfeljebb tíz százalékkal 
engedélyezheti, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az 
iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat egyetért: az létszám túllépéssel érintett 4 csoport 
(6., 9., 10. és 12. csop.) esetében a maximális létszám túllépésével a SZOI felsorolt szervei 
egyetértenek. 
 
A fentieket alapján a 2012/2013-as tanévben összesen 19 napközis csoport indítását 
javasoljuk a SZOI intézményében, ebből Szentgotthárdon 16 csoportot alsó tagozaton, 1 
csoportot felső tagozaton. (A SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolában további 2 
csoport indulhat a fenntartó Kistérségi Társulás jóváhagyása esetén.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában a 
fenntartó Kistérségi Társulás számára javaslatot tenni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és 
Kistérsége Oktatási Intézmény szentgotthárdi napközis csoportjainak számát az alábbiak 
szerint javasolja meghatározni a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára: 

1.1. SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam: 15 csoport normál tantervű + 
1 csoport eltérő tantervű, 

1.2. SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyam: 1 csoport. 
Határidő: azonnal  
Felelős  : dr. Gábor László  irodavezető 
               Balogh Éva igazgató 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 
Oktatási Intézmény napközis csoportjai estében 4 csoportban (6., 9., 10. és 12. csop.) 2012. 
szeptember 01-jétől javasolja a fenntartó Kistérségi Társulásnak, hogy engedélyezze a 
maximális csoportlétszám túllépését. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Dr. Gábor László irodavezető 
               Balogh Éva igazgató 
 
Szentgotthárd, 2012. május 10. 
            Dr. Gábor László 
                irodavezető 
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Ellenjegyezte:   
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző  
 

1. számú melléklet 

 

 

        

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  

              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

Iktatószám: 28/2012.     

 

Tárgy: napközis csoportok alakulása a SZOI-ban a   2012/13. tanévben 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú  

Kistérségi Társulás 

Szentgotthárd 

 

Tisztelt Fenntartó! 

 

 

Megtörtént a napközis igények felmérése intézményünkben a 2012/2013. tanévre 

vonatkozóan a szentgotthárdi, valamint a magyarlak-csörötneki általános iskolai 

tagintézményekben.  

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 102. § (2) c) bekezdése alapján a 

fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható napközis csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 

A mellékelt táblázat mutatja, hogy osztálycsoportonként hogyan alakul a létszám, illetve azt 

is, hogy minimum hány csoportra lesz szükség ahhoz, hogy a következő tanévben is 

zökkenőmentesen folyjon a munka a napközis csoportokban. 

Az előzetes felmérés létszámai a következő tanév elejéig még természetesen változhatnak.  

A tanulókról készült szakértői vélemények sem érkeztek még meg teljes számban az 

intézménybe, ezért a csoportok létszámának meghatározásánál kettő és három főnek 

figyelembe vehető tanulók száma is változhat. 

 

Az előzetes felmérések alapján a SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán a 

2012/2013-as tanévben 16 napközis csoport indítására van igény. Ez 1 csoporttal ugyan több, 

mint az idei tanévben, de ezt a csoportot az eltérő tantervű tagozatos tanulók alkotnák. Eddig 

a szegregáltan oktatott SNI-s tanulók napközis ellátása integráltan történt, de a következő 

tanévben a magas csoportlétszámok ezt nem teszik lehetővé. Ezen tanulók felügyelete a 

tanítás utáni időszakban (ebédeltetés, szabadidő) a pedagógiai asszisztenssel megoldható, a 

tanóra ideje alatt pedig egy gyógypedagógus foglalkozna a gyerekekkel. Ezzel a törvény által 

előírt feladatokat is teljesítené az intézmény.  
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A napközis csoportok maximális létszáma 26 fő. Az előzetes felmérés szerint ezt 3 csoportban 

is túllépjük, ezért kérem a T. Fenntartót hogy a létszámkeret túllépést ebben a 3 csoportban 

engedélyezni szíveskedjék. 

 

A SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán 1 pedagógus hosszadalmas 

betegsége miatt 1 fő napközis nevelőt kívánunk alkalmazni határozott idejű szerződéssel 

(2012. szeptember 1-től).  

 

        

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  

              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

 

Indoklás: 2012. januárjától a tartósan betegállományban lévő pedagógus esetében állandó 

helyettesítéssel oldottuk meg a feladat ellátását. Hosszú távon mind szakmai, mind pedagógiai 

szempontból szükséges egy állandó helyettes beállítása.  

Intézményünk 2012. évi költségvetésében a pedagógus alapbére és járulékai egész évre 

tervezve lett. Ennek alapján kérem a T. Fenntartót, hogy az állandó helyettes alkalmazását 

engedélyezni, a mellékelt táblázatokban szereplő tervezetet pedig elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. május 18. 

 

 

Tisztelettel:       

         

       Balogh Éva 

          igazgató 
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Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  

              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

 

1. A napközis csoportok létszámának várható alakulása a 2012/2013-as a  SZOI Általános  

    Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamában: 

OSZTÁLY NAPKÖZIT IGÉNYLŐK 

SZÁMA 

CSOPORT CSOPORT 

LÉTSZÁMA 

1.a 17 1. 17 

1.b 17 2 17 

1.c 19 3 19 

1.d 19 4 19 

2.a 18 5 19 

2.b 23 6 29 

2.c 17 7 22 

2.d 15 8 24 

3.a+4.a 19+5  9 27 

3.b 22 10 28 

3.c 20 11 25 

3.d + 4.a 17+ 6 12 28 

4.b 21 13 24 

4.c  20  14 25 

4.d 18 15 25 

ETT. a + ETT 

f. 

6 + 4 16. 21 (13+8) 

 

 

a Közoktatási Törvény 3. sz. mellékletében szereplő maximális csoportlétszámot túllépő 

csoport 

        

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  

              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

 

2. A napközis csoportok létszámának várható alakulása a 2012/2013-as tanévben a SZOI   

    Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyamában: 

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT 

IGÉNYLŐK SZÁMA 

CSOPORT KT. 3. sz. mell. 

II/3 alapján 

számított 

létszám 

5-8. 25 1. 28 



 

 
7 

évfolyam 

 

 

 

3. A napközis csoportok létszámának várható alakulása a 2012/2013-as tanévben a SZOI   

    Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájában:  

 

OSZTÁLY NAPKÖZIT 

IGÉNYLŐK SZÁMA 

CSOPORT KT. 3. sz. mell. 

II/3 alapján 

számított 

létszám 

1-2. 

évfolyam 
12 1. 14 

3-5. 

évfolyam 
12 2. 17 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: SZOI kérelme álláshely betöltésre 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgatója a mellékelt kérelemmel fordult a 

fenntartóhoz (1. számú melléklet). 

 

A 136/2011. számú képviselő-testületi határozat alapján  

„Szentgotthárd Város Önkormányzata javasolta a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény számára egy fő 

gyógypedagógus határozott időre történő alkalmazását engedélyezze 2011. szeptember 01-

jétől 2012. június 15. közötti időszakra azzal, hogy a fenntartó külön pénzügyi fedezetet nem 

biztosít.”  

 

A Társulási Tanács ezt a 25/2011. számú határozatával ezt el is fogadta. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törv. 121.§ -a alapján az integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű  (SNI-s) tanulók ellátásához az oktatási intézményben gyógypedagógus 

alkalmazása szükséges. Ez a rendelkezés a 2012. szeptember 01-jén hatályba lépő nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján sem változik. 

 

Évről évre emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, akik speciális ellátást igényelnek, 

sajátos nevelési igényű tanulók, integráltan oktathatók a többi gyermekkel együtt: 

 a SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyamán: 2010: 3 fő, 2011: 8 fő, 2012: 

16 fő; 

 a SZOI Általános Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamán: 2010: 8 fő, 2011: 7 fő, 

2012: 15 fő. 

 

A SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyam intézményegységében működik az 

eltérő tantervű tagozat, ahol szegregáltan 2 osztályban (1-4. évfolyam, 4-8. évfolyamon 

összevontan) folyik az oktatás. Az Eltérő Tantervű Tagozaton a gyógypedagógusok magas 
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túlóra száma miatt tanító szakosok is foglalkoznak a tanulókkal illetve a napközis foglalkozást 

integráltan oldják meg jelenleg. 

 

Az integrált oktatásban (tehát nem az eltérő tantervű tagozaton) 1 fő gyógypedagógus évek 

óta határozott idejű álláshelyen kerül alkalmazásra, ez idő alatt már többször is felmerült a 

határozatlan idejű kinevezés kérdése is. A feladatot jelenleg ellátja az alsó tagozaton és a felső 

tagozaton is, a fejlesztő pedagógusok segítségével. Ahhoz, hogy az integráltan és szegregáltan 

oktatott SNI-s tanulók ellátása szakszerű és törvényes legyen, a jelenleg határozott időre 

kinevezett gyógypedagógus kolléga határozatlan idejű kinevezését és – az ellátandó 

gyermeklétszámra tekintettel - további 1 fő alkalmazását tervezi az intézmény. Erre sok év 

után lehetőség adódik, ugyanis e tanévben 3 pedagógus nyugdíjazása történik az 

intézményben, azaz 3 pedagógus álláshely üresedik meg. Az intézmény ismerve a rendkívül 

módon növekvő SNI-s (sajátos nevelési igényű) létszámot, arra kéri a fenntartót, hogy a 

3 megüresedő álláshely közül 2 esetben gyógypedagógussal tölthesse be az álláshelyeket, 

határozatlan időre. 

 

További érvek a kérelem támogatása mellett: 

 Mivel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának finanszírozása speciális és jóval 

magasabb összegű, mint a normál tanulók esetében, ezért fontos a szakos 

(gyógypedagógus) ellátás szakszerű biztosítása a kellő óraszámban. 

 Nem új álláshelyeket kér az intézmény, hanem a meglévő álláshelyeket kívánja így 

elosztani: az intézmény többlet pénzügyi fedezetet nem igényel, a két álláshely 

betöltését a 2012. évi költségvetésből fedezni tudja. 

 Jelenleg vannak olyan gyermekek, akinek az ellátását már csak külön megbízási 

szerződés keretein belül tudja ellátni az intézmény - logopédiai ellátás területén. 

Amennyiben az álláshelyek gyógypedagógussal kerülnek betöltéssel, akkor megbízási 

szerződést a továbbiakban nem kell kötni – tehát költséghatékonyabban is szervezhető 

az oktatás. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a fenntartó 

számára javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a fenntartó 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyére 2 fő gyógypedagógus szakember 

felvételét engedélyezze 2012. szeptember 01. időponttól, azzal, hogy az álláshelyek betöltése 

plusz pénzügyi fedezetet nem igényel. 

 

Határidő: az álláshelyek betöltésére: 2012. szeptember 01. 

Felelős :  Balogh Éva  igazgató 

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. május 15. 

 

           Dr. Gábor László 

               irodavezető 

Ellenjegyezte: 



 

 
10 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

        

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  

              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

Iktatószám: 27/2012.    Tárgy: kérelem gyógypedagógus álláshely  

biztosítására 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú  

Kistérségi Társulás 

Szentgotthárd 

 

Tisztelt Fenntartó! 

 

Intézményünk SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán és SZOI Általános 

Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyamán az elmúlt években az integráltan oktatott 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához egy fő főállású gyógypedagógia szakos 

végzettségű pedagógus alkalmazására volt lehetőségünk. Intézményünknek ezen feladat 

ellátására eddig állandó álláshelye nem volt, a jelenlegi tanévig az ellátást határozott időre 

szóló plusz álláshelyen történő alkalmazással oldottuk meg a két iskolában.  Mivel a sajátos 

nevelési igényű tanulók létszáma illetve a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma az 

összes szakértői bizottsági vélemény beérkezése után nagy valószínűséggel emelkedni fog, 

ezért szeretnénk két fő gyógypedagógiai végzettségű pedagógust alkalmazni a következő 

tanévtől, 1 főt a SZOI Általános Iskola Arany János 1-4. Évfolyamán, 1 főt a SZOI Általános 

Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamán.  

Indoklás: 

 a) SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán: 
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 Az elmúlt években  megnövekedett számú integráltan oktatott SNI-s tanulók 

szakvéleménynek megfelelő ellátása  szükségessé teszi ( 2010: 3 fő, 2011: 8 fő, 2012: 

16 fő). Az elkövetkező tanévben előzetes számítás szerint 11-13 órára lesz szükség a 

szakvéleménnyel rendelkező tanulók ellátására.  

 Jelenleg is van olyan gyermekünk, akinek az ellátását csak megbízási szerződés 

keretein belül tudja a városi logopédus ellátni (heti 5 óra). Az iskolában foglalkoztatott 

gyógypedagógus logopédia szakiránnyal helyben ellátná az erre szoruló gyermekeket. 

 A szegregáltan oktatott SNI-s tanulók napközis ellátása évek óta integráltan történik. 

A jelenlegi napközis csoportlétszámok ezt nem teszik lehetővé.  Szakszerű ellátásuk is 

indokolja, hogy külön napközis csoportot alkossanak. Heti 7,5 órával ez már 

biztosított lenne.  Ez azt jelenti, hogy a tanítás utáni időszak (ebédeltetés, szabadidő) a 

pedagógiai asszisztenssel megoldható, a gyógypedagógus a tanóra ideje alatt lenne a 

gyerekekkel.  

 Az Eltérő Tantervű Tagozaton a törvényi előírások betartása szükségessé tenné még 

egy gyógypedagógus alkalmazását. Jelenleg 9 órát tanítók látnak el ezekben az 

osztályokban. 

b) SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyamán: 

 Az eddigi szakértői vélemények alapján 15 fő sajátos nevelési igényű tanuló, és 23 fő 

tanulási nehézségekkel küzdő tanuló lesz a 2012/2013-as tanévben. Az utóbbi tanulók  

  

 

 ellátásában ugyan a 2 fő fejlesztő pedagógus is besegít, de ők a kötelező óraszámuk 

jelentős részében mint szakos tanárok dolgoznak. Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a 

törvényi előírásoknak, szükség van egy fő gyógypedagógus alkalmazására is.  

 

Az integráltan és szegregáltan oktatott SNI-s tanulók szakszerű és törvényes ellátása indokolja 

a jelenleg határozott időre kinevezett gyógypedagógus kolléga határozatlan idejű kinevezését 

és  további 1 fő alkalmazását.  

Mindezen feladatok ellátása nem igényel új álláshelyeket, csak az álláshelyek „átnevezését”. 

Ebben a tanévben a két általános iskolából 3 pedagógus nyugdíjba vonul, az ő álláshelyük 

terhére szeretnénk megoldani a gyógypedagógus kollégák alkalmazását. 

Azzal a kéréssel fordulok a T. Fenntartóhoz, hogy a fenti körülményeket figyelembe véve a 

következő tanévtől engedélyezze a jelenleg határozott időtartamra kinevezett 

gyógypedagógus foglalkoztatását határozatlan időre, illetve további 1 fő gyógypedagógus 

felvételét a megüresedő álláshelyek betöltésével  annak érdekében, hogy alkalmazni tudjunk 

hosszú távon gyógypedagógia szakos végzettségű pedagógusokat.  

Mivel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának finanszírozása speciális és jóval magasabb 

összegű, mint a normál tanulók esetében, ezért fontos az ellátás szakos ( gyógypedagógus ) 

biztosítása a kellő óraszámban. Ezt intézményünkben a következő tanévtől csak a kért  -

nyugdíjazás miatt megüresedett- álláshelyek gyógypedagógussal történő betöltése esetén    

tudjuk biztosítani. 

 

Kérésünk kedvező elbírálásában bízva tisztelettel: 

 

Szentgotthárd, 2012. május 17. 

          

   

       Balogh Éva 

          igazgató 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme TÁMOP pályázaton való részvétel iránt 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel (1. számú melléklet) 

fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, mivel a kontroll rendszerről szóló 10/2009. számú 

képviselő-testületi határozat és a 6/2011. számú önkormányzati rendelet 23.§ (1) bekezdése 

alapján az intézmény vezetőjének – még a pályázat benyújtása előtt - be kell terjeszteni a 

Képviselőtestület érintett Bizottsága és a Képviselő-testület elé a pályázati szándékot. 

 

Az intézmény pályázatot szeretne benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című 

felhívására (kódszám: TÁMOP-3.2.12-12/1), azonban nem önállóan, hanem konzorciumban 

szeretne pályázni a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral. 

 

A pályázat célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele 

az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos 

helyzetű csoportok számára,  eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az 

élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, 

valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése. Fontos ez a pályázati lehetőség azért 

is, mert a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet alapján a könyvtárosoknak 

továbbképzésben kell részt venniük, ehhez azonban állami támogatást már nem kap az 

intézmény, és így általában ingyenes továbbképzésre tudnak csak eljutni. Ez a pályázat 

lehetőséget biztosít a szakembereknek arra, hogy nívósabb továbbképzéseken is részt 
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vegyenek. A pályázatban szerepeltetendő tanfolyamok tervezetét kidolgozta az intézmény (2. 

számú melléklet). 

 

A pályázatot 2012. május 02.- május 31. időpontig kell benyújtani. A megvalósítás tervezett 

időtartama: 2013. január 01.– 2014. december 31. 

 

A pályázaton elnyerhető összeg: min. 5.000.000,- Ft, max. 30.000.000,- Ft.  A pályázat bruttó 

elszámolású, és 100%-os támogatási intenzitású, 25% előleg igényelhető, önrész nem 

szükséges. 
 

A projekt fenntarthatóságával kapcsolatban mindössze annyit kell vállalnia a pályázónak, 

hogy a támogatás felhasználásával szerzett tudást a Kedvezményezett / annak munkatársai a 

munkájuk során alkalmazzák további 5 évig. A pályázathoz csatolni kell a fenntartó 

nyilatkozatát a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról, továbbá arról, hogy a 

fenntartási időszakra vonatkozóan a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti átalakítás 

esetén is garantálja az intézmény. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár fenntartója hozzájárul, hogy az intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében ” című, 

TÁMOP-3.2.12-12/1 kódszámú pályázatra konzorciumban a Berzsenyi Dániel Megyei 

Könyvtárral támogatási kérelmet nyújtson be. A Képviselő-testület a pályázat 

megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 0,- 0.- - 

2013. 850.000,- Ft 0.- - 

2014.                       850.000,- Ft 0.- - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2015 – 2020. Plusz fenntartási költség nem 

jelentkezik! 

- 

 

Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2012. május 31. 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

              Molnár Piroska igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 

- az 1.) pontban meghatározott pályázat megvalósítását támogatja, illetve   

- a fenntartási időszakra vonatkozóan a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti 

átalakítás esetén is garantálja, 

- az ötéves fenntartást vállalja és nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt  

vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 



 

 
14 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor polgármester 

              Molnár Piroska igazgató 
 

Szentgotthárd, 2012. május 11. 

 

                 Dr. Gábor László 

                      irodavezető 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/380-113, 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

Tárgy: Kérelem a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton való részvétel iránt 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár szeretné megvalósítani a TÁMOP 3.2.12-

12/1 kódszámú pályázat kínálta lehetőségeket. 

A pályázati konstrukció neve: Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 

érdekében  

A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá 

tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a 

hátrányos helyzetű csoportok számára,  eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, 

az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a 

látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése.  

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net
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Könyvtárunk a Berzsenyi Dániel Könyvtárral konzorciumban pályázik. 

Feltételek: 

- A képzésben résztvevő munkatársnak legalább 60 órás képzésen kell részt vennie. 

- A következő képzéstípusok támogathatók: 

1) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai 

továbbképzés. 

2) Az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő iskolarendszeren 

kívüli formában, kulturális területre vonatkozó szakképesítést adó képzés. 

3) Felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó szakirányú 

továbbképzés. 

- A támogatás formája csekély összegű (de minimis) támogatás(100 %-os intenzitású, 

25 % előleg igényelhető). 

- A támogatás összege (konzorciumi szinten is) 5-30 millió Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a projekt benyújtásához. 

 

Szentgotthárd, 2012. május 10. 

Tisztelettel: 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

2. számú melléklet



 

 

Név Elvégzett tanfolyam címe Órasz. Év Pályázatban szerepeltetendő tanfolyam Órasz. Év 

Molnár Piroska Könyvtári vezetői ismeretek I-IV. 120 2010 Konnektivizmus - hálózati tudásépítés a könyvtárosok 60 2013 

Molnár Piroska A helytörténetírás módszerei 60 2011 Turizmus a kultúrában 60 2014 

Hegedűsné B. 

Krisztina A fejlesztő biblioterápia alkalmazása 60 2010 Játszóház és kézműves foglalkozásvezetői tanf. Győr 120 2013 

Hegedűsné B. 

Krisztina A web 1.0-tól a web 2.0 felé 60 2012    

Horváth Tiborné A könyvtáros mint felnőttoktató 60 2012 Kommunikációs képességek fejlesztése 1-2. modul. 60 2013 

Horváth Tiborné 

A tartalmi feltárás mesterséges… 

ETO 60 2011 Könyvtári partnerkapcsolatok 60 2014 

Máthé Andrea Irodalmi adatbázisok 30 2011 

Felkészülés a különböző felhasználói célcsop. 

olvasásfejl. 60 2013 

Máthé Andrea    A helytörténetírás módszerei 60 2014 

Mátrainé B. Erika 

Kiadványszerkesztési és 

prezentációk. 120 2010 

Kulturális és közhasznú tartalmak internetes 

megjelenítése 60 2013 

Mátrainé B. Erika Angol alapszint II. modul 120 2012 Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári körny. 60 2014 

Kovács Erzsébet Informatikus-könyvtáros szak  2009 Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári körny. 60 2014 

Kovács Erzsébet    Hatékony kommunikáció a könyvtárosi hivatásban 60 2013 

Bedi Beatrix    Játszóház és kézműves foglalkozásvezetői tanf. Győr 120 2013 

Bedi Beatrix    Alapfokú német nyelvtanfolyam Szombathely 120 2014 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: „Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2) című pályázat benyújtása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent az „Óvodafejlesztés” c. 

pályázati felhívás. A pályázatra fenntartók pályázhatnak, többek között az óvodai 

intézményegységgel is rendelkező többcélú intézményi fenntartók is. Egy fenntartó csak egy 

pályázatot adhat be, mely keretében valamennyi feladat-ellátási hellyel (tagóvodák) 

rendelkező közoktatási intézményére, de külön-külön, és azok fejlesztésére pályázhat. 

 

A támogatási intenzitás 100 %-os, tehát a projekt megvalósításához saját forrás 

biztosítása nem szükséges. Az igényelt támogatás legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió 

Ft lehet, ezen belül mindössze az elnyert támogatás 30 %-a fordítható eszközbeszerzésre, 

építésre. A megvalósítási időtartam legfeljebb 18 hónap lehet.  

 

A pályázatok benyújtása 2012. június 01-től 2012. június 30-ig lehetséges. 

 

A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek: 
 

 intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés kapcsán a saját 

intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása,  

 képzések, továbbképzések, tréningek szervezése az alkalmazottak számára 

oktatásirányítás, tanügyigazgatás, pályázatírás, projektmenedzsment, 

tehetséggondozás, fejlesztő pedagógia, erőszak- és konfliktuskezelés, testnevelés és 

sport, ön- és társismeret; környezettudatosságra nevelés, stb. területeken,    

 a nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok 

szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel pl. a versenyekre, vetélkedőkre, 

interaktív foglalkozásokra; továbbá szülői szakmai fórumok és családi napok 

szervezése; óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi szakemberek együttműködését támogató hálózat létrehozása, stb. 

 építés és eszközök beszerzése (pl: az óvodaudvar fejlesztése, bútorok és egyéb 

berendezési tárgyak, eszközök beszerzése). 

 

Az előterjesztés írásának pillanatában még csak körvonalazódnak a helyi, konkrét 

pályázati célok, ennél fogva a pályázat költségvetése is. (Sokáig kétséges volt, hogy mennyi 

támogatásra pályázhatnak az egyes telephelyek, ugyanis a különböző kapcsolódó fórumokon / 

tájékoztatókon 5 millió Ft összeghatárt említettek a szakemberek, illetve maga a Széchenyi 

Programiroda is bizonytalan volt. Kérdést tettünk fel ennek tisztázására, amelynek 

köszönhetően mára világossá vált, hogy nincs ilyen korlátozás a pályázatban.)  

Amennyiben a testületi / bizottsági ülések időpontjáig összeáll a projekt pontos költségvetése, 

természetesen kiegészítőileg tájékoztatjuk a Testületet, amennyiben csak a testületi ülés után, 

akkor a soron következő képviselő-testületi ülésen ismertetjük azt.   

 

A községi tagóvodák (Magyarlak, Rönök, Csörötnek) fejlesztése mellett a szentgotthárdi 

óvodában – a kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek mellett – várhatóan a 
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kültéri medence átalakítására és /vagy udvari játékpark felújítására kerülhet sor. (Az 

infrastrukturális fejlesztési lehetőségek korlátozottak, hiszen az elnyert támogatás mindössze 

30 %-a fordítható ilyen célokra.) 

 

A pályázónak (a fenntartónak) vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott 

alábbi kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig 

fenntartja:  

 a projekt támogatásával kialakított/átvett helyi óvodai jó gyakorlat folytatása, 

 ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a nevelési programban e projekt keretén belül 

kialakított saját intézményi eljárások, módszerek rendszerének alkalmazása, 

 a projekt keretében a nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő 

szolgáltatások biztosítása. 

 

Mindezeket figyelembe véve, illetve egyeztetve az Igazgató Asszonnyal is, kijelenthető, hogy 

a projekt 5 éves fenntartási időszaka kapcsán többlet kiadás nem jelentkezik a fenntartó 

/ az intézmény számára. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde fejlesztésére a Kistérségi Társulás 

pályázatot nyújtson be „Az Óvodafejlesztés” (kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2) c. pályázati 

felhívásra, az előterjesztésben foglaltak szerint és azzal, hogy a projekt megvalósítása és 

fenntartása nem jelent költséget a fenntartó számára.  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Gábor László irodavezető 

                 Kovács Tiborné igazgató 

 

Szentgotthárd, 2012. május 17. 

 

                                                                                                            Dr. Gábor László 

                                                                                                                irodavezető 

Ellenjegyezte:  

 

    

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző h. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, átalakítása című pályázati projekt 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Finanszírozás: 

 

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Új Széchenyi terv Nyugat-

dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „SZEOB Tótágas Bölcsőde 

felújítása, átalakítása” című, NYDOP-5.1.1/B-11-2012-0004 jelű pályázatunkat a Nyugat-

dunántúli Operatív Program Irányító Hatóságának vezetősége 79.146.634.-Ft összegű 

támogatásra érdemesnek minősítette.  

 

A benyújtott pályázatban tervezett elszámolható összköltség ugyanakkor 537.483,- forinttal 

került csökkentésre, mivel a tervezői költségbecslésben szereplő egyik munkanem 

vonatkozásában az elbíráló szervezet ennyivel kevesebb elszámolható összeget hagyott 

jóvá az elbírálás során -> amennyiben ragaszkodunk a teljes projekt megvalósításához 

(szerencsés lenne), ennyivel nő az óvodai feladatellátásra jutó, el nem számolható költségek 

összege. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 277/2011. számú határozatával 

biztosította a pályázat benyújtásához szükséges „rendes” saját forrást (bruttó) 9.000.000,- Ft 

összeg határig, továbbá az óvodai feladat-ellátás épületrész felújítására további (bruttó) 

12.000.000,-- forintot az ésszerűen le nem választható felújítások megvalósítására. 

 

A projekt tervezett összköltsége 100.419.425,- Ft, amelyből a projekt keretében elszámolható 

összeg önrésszel együtt: 87.940.705,- Ft.  

 

A Képviselő-testület által megszavazott „rendes” saját forrás összegéből 8.794.071,- Ft 

összeget használunk fel, így itt marad 205.929,- Ft „plusz” összeg. Az óvodai feladat-ellátás 

épületrész felújítására viszont - a csökkentés következtében - 12.478.720,- forintra van 

szükség. A plusz összeg átcsoportosítása után a tervezett teljes projekt megvalósításához, 

tehát a teljes épület felújításához (az óvodai feladat-ellátási helyet is beleértve) további 

272.791,- forintra van szükség, amelyre az általános tartalék biztosíthat fedezetet. 

 

A projekt jelen költségei tervezői (építészeti, villamoshálózati, épületgépészeti) 

költségbecsléseken alapulnak. 

 

2.) A Támogatási Szerződés megkötése 

 

A Támogató képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 

Nonprofit Kft. előzetesen megküldte az a fentiekben hivatkozott pályázat Támogatási 
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Szerződésének a tervezetét. A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele a VÁTI Kft. 

által bekért dokumentumok és igazolások hiánytalan és hibátlan beküldése. Ezen 

dokumentumok beküldése folyamatban vannak.  

 

A Támogatási Szerződés egyik melléklete a projekt számszerűsíthető melléklete, amelyben - a 

benyújtott pályázattal megegyezően - be kell mutatni az 5 éves fenntartási időszak alatt 

bevont gyermekek létszámának alakulását. A pályázati felhívás alapján vállalni kellett, hogy a 

„meglévő kapacitásokat 25%-os mértékkel kell bővíteni”. Ezt figyelembe véve a pályázatban, 

így a Támogatási Szerződésben is vállalni kell, hogy a fenntartási időszak végére, vagyis 

2018. december 31-ig 68 fő gyermeket kell bevonnunk a bölcsődei ellátásba: 

 

Indikátorok 

 

Indikátor neve 
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Megvalósítás 

időszaka 
Fenntartási időszak 

1. év 

2012. 

dec. 31. 

2. év 

2013. 

dec. 31. 

1. év 

2014. 

dec. 31. 

2. év 

2015. 

dec. 31. 

3. év 

2016. 

dec. 31. 

4. év 

2017. 

dec. 31. 

5. év 

2018. 

dec. 31. 

 

Gyermekek napközbeni ellátásában 

részesülő gyermekek száma 
fő 54 54 54 54 54 54 60 68 68 

 

A Támogatási Szerződés ezen mellékletében szerepel, hogy „az indikátorok esetében a 

célértékek nem teljesítése szankciót von maga után”. Szintén a Támogatási Szerződésben 

olvasható, hogy „A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a ……… 

számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles 

felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.”  

 

A Támogató képviselőjéhez írásban értelmező kérdést jutattunk el arra vonatkozólag, hogy 

amennyiben az előírt kapacitásbővülés feltételeinek megteremtése biztosított a pályázó 

részéről, vagyis a bölcsőde működési engedélye a pályázatban foglalt kapacitásbővülésnek 

mindenben megfelel majd, de a vállalt, valós gyermeklétszámot nem tudjuk biztosítani 2018. 

év végéig, járhat-e, ha igen, milyen szankcióval. A Támogató képviselője szóban mindössze 

arról tájékoztatott, hogy ebben az esetben magyarázni kell majd a célértéktől való eltérést, 

illetve szorgalmazta a Támogatási Szerződés mielőbbi megkötését. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Társulás által a 

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

(NYDOP-5.1.1./B-11) felhívásra a bölcsőde épületének felújítására benyújtott pályázati 

projekt megvalósításához – a 277/2011. számú határozatában meghatározott összegeken 

túl – további 273.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalék 

terhére.  



 

 
21 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

                 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározott pályázati projekt Támogatási Szerződésének aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. május 15. 

 

Huszár Gábor 

polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: Az „idegenforgalmi alap” felhasználása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) A TDM és az „idegenforgalmi alap” 

 

Az Önkormányzat költségvetésében idén is 1.000.000,- Ft került beállításra az idegenforgalmi 

feladatok ellátására. A Képviselő-testület a januári ülésén hozott döntést a helyi TDM 

szervezethez való csatlakozásról, 100.000,- Ft tagdíjat megszavazva a 2012. évre, ezért az 

„idegenforgalmi alap” összege ennyivel csökkent (900.000,- forintra). A Képviselő-testület 

áprilisi ülésén arról született döntés, hogy a fennmaradó „idegenforgalmi alap” felhasználása 

vonatkozásában egyeztetéseket kell lefolytatni, illetve az alap felhasználásának módját be kell 

mutatni (84/2012. sz. határozat). 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel kötött hatályban lévő megállapodás alapján az 

Önkormányzat a turisztikai feladatok elvégzését az előző évben a helyi szállásadóktól 

beszedett idegenforgalmi adó bevételből támogatja, ennek mértékéről évente március 01-jéig 

a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg. Idén, eddig az 

Egyesület nem kezdeményezte a megállapodás megkötését, arra nem is került sor.  

 

Tudvalevő, hogy időközben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) 

megalakulása tavaly év végétől újból felerősödött. A szintén egyesületi formában létrejövő 

szervezet megalakulását az önkormányzati „szféra” már január/februárban azzal ösztönözte, 

hogy a kistérség önkormányzatai közül 13 önkormányzat – közötte Szentgotthárd is - a 

csatlakozás mellett döntött. A Kistérségi Társulás hasonlóképpen kifejezte csatlakozási 

szándékát. A megszavazott önkormányzati tagdíjak alakulása: Szentgotthárd Város és Térsége 

TKT: 100.000,- Ft, Szentgotthárd Város Önkormányzata: 100.000,- Ft (lásd: fentebb), a többi, 

községi önkormányzat – nagyságától függően - 5-35 ezer Ft közötti éves tagdíjat hagyott jóvá. 

-> az önkormányzati „szféra” összesen 510.000,- Ft tagdíj megfizetését vállalta a 2012. évre. 

 

A Fürdőt működtető Gotthárd-Therm Kft. koordinálásában a vállalkozói „szféra” is kifejezte 

szándékát a TDM szervezethez történő csatlakozás mellett, tagdíj megfizetését is felvállalva. 

 

Helyénvalónak látszik, hogy az Önkormányzat idegenforgalomra szánt támogatását a 

jövőben az a helyi turisztikai feladatok ellátására és koordinálására létrejövő szervezet 

kapja meg, amelynek tagja - az idegenforgalomban működő vállalkozások mellett - mind az 

Önkormányzat, mind a kulturális feladatokat ellátó Pannon Kapu Kulturális Egyesület. Mivel 

ez az összeg a tagdíjon felüli külön támogatás, a támogatás felhasználására külön 

megállapodás megkötése javasolt. A megállapodás tervezetét az előterjesztés 1. számú 

mellékleteként előkészítettük. 
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Mivel a helyi turisztikai feladatokat a továbbiakban ez az új TDM egyesület látja majd el, a 

párhuzamos struktúrát célszerű folyamatosan megszűntetni: azokat a feladatokat / 

vállalásokat, amelyeket a megalakulását követően a TDM szervezet lát el városunkban és 

térségében, a jelenleg hatályban lévő PKKE megállapodásból kivenni szükséges. Csatoltan 

előkészítettük a PKKE megállapodás módosítását is, amely kizárólag a turisztikai 

feladatokkal kapcsolatos azon rendelkezéseket veszi ki a hatályos megállapodásból, 

amelyeket megalakulása után közvetlenül a TDM szervezet lát majd el (2. számú melléklet).  

 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a támogatás folyósításáról, bármely megállapodás-

tervezet aláírásáról csak a TDM szervezet megalakulása és jogerős bírósági bejegyzése után 

kerülhet sor! 

 

2.) Eddig felmerült költségek és az „idegenforgalmi alap” 

 

A TDM megalakulása, a feladatmegosztás kapcsán előzetesen egyeztettünk mind a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület elnökével, mind a Fürdő igazgatójával. Az egyeztetések során 

világossá vált, hogy a PKKE-nek merült már fel olyan költsége, amely az „idegenforgalmi 

alap” terhére kerülhetne elszámolásra.  Az RTL Klub „Törzsutas” című utazási 

magazinjában való szereplése bruttó 127.000,- forintba kerül (egy percnyi bemutatkozás: 

Színház és környéke + 2 nyári program, a Történelmi Napok és a Hopplá-fesztivál reklámja). 

Ugyanilyen költsége a Fürdőnek is felmerült, (bruttó: 508.000,- Ft, a Fürdő és 

szolgáltatásainak bemutatása és reklámja 5 percben) de a gazdálkodó szervezetre vonatkozó 

szabályok alapján ezt az összeget az Önkormányzat „idegenforgalmi alapja” terhére nem 

kifizetni. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a PKKE kérelmét és kifizeti számára ezen 

költséget az „idegenforgalmi alap” terhére, akkor 773.000,- Ft marad az alapból. Ebben az 

esetben csupán ezt az összeget tudja biztosítani az Önkormányzat a TDM szervezet számára. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A. / a Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelmét támogatja és az RTL Klub 

„Törzsutas” című utazási magazinjában való szereplésének költségét, azaz bruttó 

127.000,- forintot biztosítja számára az Önkormányzat 2012. évi „idegenforgalmi 

alapja” terhére / a …………………….. terhére. 

B. / a Pannon Kapu Kulturális Egyesület RTL Klub „Törzsutas” című utazási 

magazinjában való szereplésével kapcsolatos kérelmét NEM támogatja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében elkülönített „idegenforgalmi alap”- ból  
(Az 1./B elfogadása esetén) 900.000,- forintot / 

(Az 1./A elfogadása esetén) 773.000,- forintot,  
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a létrejövő helyi turisztikai (TDM) egyesület számára fenntartja azzal, hogy ezen összeg 

átutalásának  feltétele: 

a) a turisztikai szervezet jogerős bírósági bejegyzése, jogszerű létrejötte, 

b) továbbá az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkötése, 

amelynek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert. 
Határidő: a TDM egyesület létrejöttét és jogerős bírósági bejegyzését követően 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                  

                 Dr. Gábor László irodavezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1.a) pontban 

meghatározott megállapodás megkötésével párhuzamosan - kezdeményezi a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítását a 2. 

számú mellékletben foglaltak szerint. 
Határidő: TDM egyesület létrejöttét és jogerős bírósági bejegyzését követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Kiss Éva elnök  

                Dr. Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. május 16. 

 

                                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                                polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (9970 Szentgotthárd, 

……………….., képviseli: …………….. elnök), a továbbiakban: Egyesület 

 

között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Jelen megállapodás azzal a céllal jött létre az Önkormányzat és az Egyesület között, hogy 

meghatározza az Önkormányzat által átadott felelősségi köröket, valamint a két szervezet 

közötti együttműködés területeit. 

2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a város egyes, az alábbiakban megnevezett turisztikai 

feladatait 2012. ………… időponttól az Egyesület látja el. Az Egyesület joga és 

kötelezettsége Szentgotthárd területén a turisztikai feladatok ellátása, ennek keretében: 

 elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való együttműködés, a 

turisztikai beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a 

turisztikai piac szereplőinek, különösen figyelemmel Szentgotthárd idegenforgalmi 

koncepciójában-, és Szentgotthárd Város Önkormányzata által meghatározott konkrét 

idegenforgalmi teendőiként meghatározottakra.    

 Elsősorban Szentgotthárd város -, továbbá a térség számára idegenforgalmi hírverés 

biztosítása, azok népszerűsítése, a helyi turizmust érintő minden egyéb marketing 

kommunikációs munka kivitelezése és végrehajtása, 

 Szentgotthárd város hivatalos képviselete a szakmai kiállításokon, rendezvényeken és 

különböző fórumokon, konferenciákon, 

 turisztikai szolgáltatások biztosításának bővítése, 

 turisztikai információs kiadványok készítése, 

 idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kiépítése és működtetése, 

 rendezvény- és programszervezési feladatokban való részvétel / közreműködés, 

folyamatos információáramlás, 

 olyan turisztikai honlap üzemeltetése, amely Szentgotthárdot és hozzá kapcsolódóan a 

térséget mutatja be turisztikai szemszögből. 
3.) A 2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalja, 

hogy 

a) az Egyesület tagjaként – lehetőségeihez mérten – részt vesz az Egyesület munkájában, 

rendelkezésére álló eszközeivel segíti azt, illetve a tagdíjat megfizeti, 

b) a turizmust érintő döntései meghozatalánál figyelembe veszi az Egyesület javaslatait – 

ajánlásait, 
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c) honlapján térítésmentes lehetőséget biztosít az Egyesület logójának megjelenésére, 

illetve átklikkelési lehetőséget biztosít az Egyesület honlapjára, 

d) az Egyesület közérdekű turisztikai programjaira biztosítja az alábbi önkormányzati 

ingatlanok használatát: 

- a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést követően Refektóriumot és 

kolostorudvart (Széll Kálmán tér 11.), 

- a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel történő egyeztetést követően a 

Művelődés Háza ingatlan szabad termeit (Kossuth Lajos u. 7.) és a Színház 

épületének szabad termeit (Széll Kálmán tér 7.). 

- a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést követően a Várkertet és/vagy 

annak szabadtéri színpadát. 

e) a jelen megállapodásban meghatározott feladatok átvételének fejében az 

Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – az éves tagdíjon felül – az 

idegenforgalmi adó bevételéből évente támogatást nyújt az Egyesület működéséhez, 

melynek mértéke a jelen Megállapodás megkötésének évében 1.000.000.- Ft, a 

további években a Szentgotthárdon befolyó idegenforgalmi adó mértékének 

függvényében kerül meghatározásra de törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint ne 

legyen kevesebb, mint 900.000,- Ft/év / 773.000,- Ft/év, évente az infláció mértékével 

emelve. A támogatást a következő években legalább az infláció mértékével emelni 

kell. Az Egyesület köteles az Önkormányzattól kapott ezen támogatási összeget az 

Egyesület alapszabályában és jelen együttműködési megállapodásban meghatározott 

célhoz kötött feladatokra fordítani. A támogatás mértékéről évente március 01-jéig a 

Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg. Ez a 

külön megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket 

az Egyesület az adott évben el kíván végezni. A támogatás felhasználásáról az 

Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az Önkormányzat felé. 

(Az Egyesület által végzett idegenforgalmi tevékenységből származó bevétel az 

Egyesület saját bevétele, melyről az Önkormányzat az Egyesülettől tájékoztatást 

kérhet.) Az idegenforgalmi feladat ellátásáért a külön megállapodásban meghatározott 

összeget négy egyenlő részletben, a negyedévenkénti idegenforgalmi adóbefizetések 

után utalja át az Önkormányzat.  
4.) A TDM Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 az Egyesület minden év elején éves munkatervet illetve az előző év munkájáról 

szakmai beszámolót készít, amelyet tárgyév február 15. napjáig 

tájékoztatásképpen megküld az Önkormányzat számára,  

 a 3.e) pontban meghatározott önkormányzati támogatás felhasználásáról az 

Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az 

Önkormányzat felé, 

 biztosítja legalább 1 fő 4 órában történő alkalmazását a város és térségének 

turisztikai és turisztikai marketing feladatainak ellátására, 

 munkáját az Önkormányzattal együttműködve végzi, 
6.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre 

kötik. 

7.) A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 

tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra 

kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 

8.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

9.) A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 
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Szentgotthárd, 2012. …………….. 

 

 

……………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

 

………………………..………… 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület 

Képv.: …… elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………………… 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………… 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

irodavezető  
 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 
A SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A PANNON KAPU KULTURÁLIS 

EGYESÜLET KÖZÖTT 2011. OKTÓBER 01. NAPJÁN LÉTREJÖTT  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 

mely létrejött egyrészről a Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 

K. tér 11. szám képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester) - a továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről a Pannon Kapu Kulturális Egyesület (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. - 

képviseletében eljár: Kiss Éva elnök) - a továbbiakban: Egyesület 

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi elvek és feltételek szerint: 

 

1.) A megállapodás 1.1.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Önkormányzat és az 

Egyesület Szentgotthárd város közművelődési, ifjúsági feladatainak megvalósítása és 

fejlesztése érdekében kívánnak együttműködni. Az e területen végzett munka 

hatékonysága érdekében az egyes feladatokat közösen, illetve egyeztetett módon látják 

el.” 

2.) A megállapodás 1.5.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Egyesület joga és 

kötelezettsége Szentgotthárd területén a közművelődési feladatok ellátása, a szakmai 

tevékenység koordinálása és felügyelete, valamint a városban és a kistérségben zajló 

kulturális és tevékenység fellendítése, eredményeinek értékelése. Az Egyesület részt vesz 

az Önkormányzat ifjúsági feladatainak szervezésében, koordinálásában.” 

3.) A megállapodás 2.1.13.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Az idegenforgalom terén 

az Egyesület elősegíti a turizmus fejlesztését, ennek érdekében folyamatosan 

együttműködik a helyi TDM szervezettel, továbbá biztosítja a Turisztikai Információs 

Látogatóközpont üzemeltetését.” 
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4.) A megállapodás 2.2.3.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Évente költségvetéséből 

támogatást nyújt, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 30.500.000,- Ft, évente az 

infláció mértékével emelve a kulturális feladatok elvégzéséhez. A támogatást a 

következő években az infláció mértékével emelni kell, amennyiben az Önkormányzat 

elvárásai az Egyesülettel szemben a jelen megállapodás szerint maradnak.” 

5.) A megállapodás 2.2.5.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Egyesületet az 

Önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a közművelődést, kultúrát, ifjúságot érintő 

elképzelésekről, igényekről, önkormányzati előterjesztésekről, döntésekről, 

rendeletekről, ezek előkészítésébe lehetőségek szerint be is vonja.” 

6.) A megállapodás 2.2.7.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Felhívja a figyelmet az 

Egyesület működését érintő kulturális, ifjúsági szolgáltatásokra vonatkozó 

jogszabályváltozásokra, az adott jogszabályokat átadja számára.” 

7.) A megállapodás 3.6.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„A megállapodás pénzügyi feltételei: 

Az Önkormányzati támogatás havonta, az Egyesület részéről az Önkormányzatnak 

leadott ütemezést figyelembe véve kerül átadásra, Évente költségvetéséből támogatást 

nyújt, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 30.500.000,- Ft, évente az infláció 

mértékével emelve a kulturális feladatok elvégzéséhez. A támogatást a következő 

években az infláció mértékével emelni kell, amennyiben az Önkormányzat elvárásai az 

Egyesülettel szemben a jelen megállapodás szerint maradnak. 

Az Önkormányzat támogatását az Egyesület köteles pályázatokon szerzett 

pénzeszközökkel kiegészíteni, továbbá arra kell törekednie, hogy egyéb módon is növelje 

bevételeit.” 

8.) A megállapodás 5.2.) pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Önkormányzat 

tájékoztatja az Egyesületet, a kultúrát, ifjúságot érintő döntésekről, előterjesztésekről. 

Évente, a munkaterv és éves beszámoló alkalmából értékeli a jelen Megállapodásban 

foglaltak érvényesülését. Az Önkormányzat folyamatosan ellenőrzi az Egyesület 

munkáját. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal, belső ellenőr, stb. szervezetek 

bevonásával átfogó- és cél/témaellenőrzést tarthat.” 

9.) A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul 

érvényesek. 

10.) A Felek a jelen módosításban nem említett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

előírásait tekintik irányadónak. 

 

Szentgotthárd, 2012. …………..  

 

 

 

……………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor elnök 

 

………………………..………… 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

Képv.: Kiss Éva elnök 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………… 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

irodavezető  
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: A TISZK Társulási Megállapodás módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A VÁLTOZÁSOKRÓL: 

 

Szentgotthárd Város Polgármestere 2011. december 15-én kapta meg a Megyei Közgyűlés 

Elnökének értesítését arról, hogy a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a megyei 

önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011. évi CLIV. törvény előírásai alapján - 2011. 

december 31. napi hatállyal felmondta a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

Társulási Megállapodását. Ezt követően sokáig kérdéses volt, hogy a TISZK megállapodás 

alapján a szakképzés feladataiban résztvevő, eddig megyei fenntartásban működő iskolák 

továbbra is a TISZK keretében vesznek-e részt a szakképzés feladataiban.  

 

A megyei intézmények fenntartását a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vette át, a 

szakképzési társuláshoz való kapcsolódásukra pedig végül együttműködési megállapodás 

került megfogalmazásra. A megyei intézmények és fenntartója tehát már nem a Társulás 

tagjaként, hanem csupán együttműködő félként vesznek részt a szakképzés szervezés 

feladataiban. 

 

A 2011. április 10-én megtartott TISZK Társulási Tanácsi ülésen a tagok – a 33/2012. számú 

Vasi TISZK TT. határozattal - Szentgotthárd Város polgármesterét választották meg 

elnöknek.  

 

MÓDOSÍTANDÓ / ÚJ DOKUMENTUMOK: 
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A fenti változások, illetve amiatt, hogy a társulásra vonatkozó jogszabályok alapvetően 

megváltoztak, szükségessé vált a TISZK Társulási Megállapodás módosítása. A javasolt 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Társulási Megállapodás tervezetét az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Megállapodás javasolt módosításai 

közül kiemelendő, hogy Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése és a megyei 

intézmények már nem tagjai a Társulásnak -> ezen intézményekkel és fenntartójával való 

részletes együttműködésről külön megállapodás rendelkezik. Megemlítendő továbbá, hogy a 

Megállapodás év közbeni felmondása tekintetében valamennyi önkormányzatnak vállalnia 

kell, hogy a TISZK által megvalósított pályázatokkal (TÁMOP–2.2.2.3.-07/2-2F-2008-0019, 

valamint TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026) kapcsolatos fenntartói és fenntarthatósági 

kötelezettségek időtartama alatt, vagyis 2017. december 31. időpontig a Társulási 

Megállapodást a maga részéről nem mondja fel. Ez a rendelkezés csak abban az esetben nem 

alkalmazható, ha jogszabályi előírás miatt kellene a Társulási Megállapodást felmondani. 

 

Amíg a Társulási Megállapodás módosításához - a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 

5.) pontja alapján - a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal 

kötendő Együttműködési megállapodást (2. számú melléklet) a TISZK Társulási Tanácsa 

– a 35/2012. (IV.10.) sz. határozatával – 2012. január 01. időponttal visszamenőleg már 

elfogadta, most csak tájékoztatásképpen terjesztjük a Képviselő-testület elé. 

 

A TISZK KÖLTSÉGVETÉSE: 

 

Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetésébe 4.787 e Ft hozzájárulást épített be a TISZK 

működését biztosító önkormányzati hozzájárulás összegeként. A 2012. április 10-i ülésén 

ugyanakkor arról döntött a TISZK Társulási Tanácsa, hogy „elfogadja és jóváhagyja a 

Vasi TISZK 2012. évi költségvetését, amelynek fedezete a 2011. évben befolyt SZAHO 

összegének 19,4 %-a” (36/2012. sz. Vasi TISZK Társulási Tanácsi határozat), vagyis a 

költségvetéshez 2012. évben „egyik városnak sem kell hozzájárulnia anyagilag”.  
 

A jelenleg még hatályban lévő (régi) Társulási Megállapodás 5.g.) pontja alapján „a Társulás 

költségvetésének elfogadásához” nem (csak) a Társulási Tanács, hanem a képviselő-testületek 

minősített többséggel meghozott határozata szükséges. Az új Társulási Megállapodás 5.c) 

pontja alapján is a képviselő-testületek hozzájárulása „a Társulás működését biztosító 

költségvetési hozzájárulás megállapításához” szükséges. 

 

A TISZK működésének költségvetését az előterjesztés 2. számú mellékletét képező (excel) 

táblázat tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-szervezési 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításait, az azokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változatát az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
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Felelős:    Huszár Gábor polgármester / elnök 

                 Dr. Gábor László irodavezető 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Szakképzés-szervezési 

Társulás 2012. évi költségvetését a 2. számú melléklet szerint elfogadja azzal, hogy annak 

fedezete a 2011. évben befolyt szakképzési hozzájárulás (SZAHO).  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester / elnök 

 

 

Szentgotthárd, 2012. május 09. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor  

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

TÁR SULÁ SI  ME GÁLL AP ODÁ S  

egységes szerkezetbe foglalása és hatályosítása 
 

amely létrejött: 

a) Bük Város Önkormányzata 9737 Bük, Széchenyi u. 44., akit jelen megállapodás aláírásánál 

képvisel: Németh Sándor polgármester, 

b) Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1., akit jelen megállapodás 

aláírásánál képvisel: Fehér László polgármester, 

c) Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., akit jelen megállapodás aláírásánál 

képvisel: Kondora István polgármester, 

d) Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., akit jelen 

megállapodás aláírásánál képvisel: Huszár Gábor polgármester 

között az alábbiak szerint: 

 

I. fejezet 

ELŐZMÉNYEK 
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1. Az okirat fejrészében felsorolt önkormányzatok, továbbá Vas Megye Önkormányzata 2008. 

március 01. napjától kezdődő hatállyal, az akkor hatályban levő, a szakképzésről szóló 1993. évi 

LXXVI. törvény 2.§. (5) bekezdés a/ pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 89/B.§. (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény /továbbiakban: Ttv./  16.§-a szerinti, önálló 

jogi személyiséggel rendelkező szakképzés-szervezési társulást (a továbbiakban: Társulás) hoztak 

létre. 

 

2. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011. évi CLIV. törvény előírásai okán Vas 

Megye Önkormányzata a társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondta, de a 

Vas Megyei Intézményfenntartó Központ együttműködési megállapodást kötött. 

Emellett a társulásra vonatkozó jogszabályok alapvetően megváltoztak. 

Mindezen tények és körülmények szükségessé tették a korábban hatályban volt társulási 

megállapodás felülvizsgálatát, szövegének a 2012. január 01. napjától hatályos jogszabályok 

tartalmához való hozzáigazítását. Ennek eredményeképpen az okiratot aláíró és 

intézményfenntartásban érdekelt önkormányzatok abban állapodnak meg, hogy a társulási 

megállapodás 2012. január 01. napjától hatályos tartalmát a II. fejezet tartalmazza azzal, hogy a 

jogszabályi változások folyamatosan igényelni fogják jelen társulási megállapodás rendszeres 

módosítását, vagy kiegészítését. 

 

II. fejezet 

 
1. A Társulás neve, székhelye: Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

 

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. 

 
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

 
Bük Város Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi u. 44.) 

Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) 

Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) 

 
3.  

3.a. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák, és a  

számba vehető tanulók száma: 
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Intézmény neve Fenntartó 
Létszám 

(fő)* 

Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és 

Szakiskola 

Celldömölk Város 

Önkormányzata 
317 

Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

Sárvár Város 

Önkormányzata 
213 

Barabás György Műszaki Szakközépiskola és 

Szakiskola 

Sárvár Város 

Önkormányzata 
536 

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 

Vendéglátóipari Szakiskola 

Bük Város 

Önkormányzata 
155 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 
528 

*a 2009/2010. illetve a megelőző két tanév átlagában 

 

 

 

 

 

 

3.b. A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ – aki külön együttműködési 

megállapodás alapján vesz részt a Társulás céljainak megvalósításában - által 

fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák, és a számba vehető tanulók 

száma: 

 

Intézmény neve Fenntartó 
Létszám 

(fő)* 

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Vas Megyei 

Intézményfenntartó 

Központ 

137 

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 

Vas Megyei 

Intézményfenntartó 

Központ 

384 

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai 

Szakközépiskola és Kollégium 

Vas Megyei 

Intézményfenntartó 

Központ 

215 

Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Vas Megyei 152 
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Szakközépiskola Intézményfenntartó 

Központ 

*a 2009/2010. illetve a megelőző két tanév átlagában 

 

 
4. A Társulás célja:  

 

1. a már létrehozott integrált szakképző központ fenntartása, 

2. a szakképzések szervezése, 

3. a szakképzési profil munkaerő-piaci igények szerinti alakítása. 

A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek elfogadják a Vas Megyei Fejlesztési 

és Képzési Bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott 

döntéseit. 

 

5. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges a Ttv. 4.§. /1/ bekezdésében foglaltakon túl: 

 

a) a Társulási megállapodás év közbeni felmondásához. Ebben a körben valamennyi 

önkormányzat vállalja, hogy a 9. pontban rögzített időpontig jelen Társulási megállapodást 

a maga részéről nem mondja fel. Ez a rendelkezés nem alkalmazható akkor, ha jogszabályi 

előírás miatt kellene a Társulási megállapodást felmondani. 

b) a Társulás által a szakképzés fejlesztéséhez kapcsolódó nem önkormányzati 

intézményekkel való megállapodás megkötéséhez, illetve velük nonprofit gazdasági 

társaság létrehozásához; 

c) a Társulás működését  biztosító költségvetési hozzájárulás megállapításához. 

 

6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői: 
 

a) A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik. 

b) A Társulás működési területe a Társulás tagjainak feladat-ellátási területe, továbbá a Vas 

Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került intézmények működési 

területe (3.b. pont szerinti intézmények). 

c) A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban 

rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a 

Társulás lesz. 

d) A Társulás a költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati körbe tartozó szerv, 

amely pénzügyi-gazdálkodási feladatait önállóan látja el. 

e) Alaptevékenységi szakfeladatai: 
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841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

841169 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatás 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

7. A Társulás szervezete: 
 

Társulási Tanács 

Társulás munkaszervezete 

 

8. A Társulás vezető tisztségviselői: 
 

o Társulási Tanács elnöke, 

o elnökhelyettese. 

9. A Társulási megállapodás időbeli hatálya: 

A Társulást a tagok határozatlan időre szólóan kívánták létrehozni. A társult tagok előtt ma 

már ismert, hogy az időközi jogszabályi változások okán ez a határozatlan idő hosszabb távon 

már nem tartható fenn. Ugyanakkor a folyósított támogatásra (mely alatt a TÁMOP–2.2.2.3.-

07/2-2F-2008-0019 pályázatban, valamint a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 pályázatban, illetve 

azok alapján megkötött szerződésben foglaltakkal kapcsolatos fenntartói és fenntarthatósági 

kötelezettségeket kell érteni) tekintettel a Társulást a projekt megvalósulásától számított 5 

év, de legkésőbb 2017. december 31-ig fenn kell tartani és működtetni kell. 

A társult önkormányzatok ezért a Társulás időbeli hatályát 2017. december 31. napjában 

állapítják meg, kivéve a 16. g) pont alatti esetet. 

 

10.  A Társulás döntéshozó szerve: 
 

a) A négytagú Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok polgármestereiből áll. 

A Társulási Tanács ülésein a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője tanácskozási 

joggal vesz részt. 

b) A Társulási Tanács tagjának szavazati joga illeszkedik a tanulói létszámhoz, így megegyezik az 

önkormányzatok éves költségvetési hozzájárulásának arányával, azzal, hogy a Társulás egy 

tagja sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. 

c) A szavazásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a Társulás és a Vas Megyei 

Intézményfenntartó Központ (VMIK) közötti együttműködési megállapodás alapján az 

együttműködőt a megállapodásban foglaltak szerint együttdöntési jog illeti meg. 
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d) Tanulói létszámként az adott tanév október 1-jei statisztikai szakképzési tanulólétszámot kell 

figyelembe venni. 

e) Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az 

önkormányzat képviselő-testülete által meghatalmazott személy képviseli. Ez értelemszerűen 

irányadó a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjére is. 

 

11. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 
 

a) ellátja a szakképzés-szervezési feladatokat, 

b) a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodás köthet, 

c) a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet, illetve esélyegyenlőségi tervet 

készít és fogad el, 

d) a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás 

tagjai által fenntartott intézményekben a szakképzési évfolyamokon indítható szakmai 

csoportok számát a Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően, 

e) meghatározza a Társulás feladatait a várható fenntartási időszakra figyelemmel, 

f) pályázatot nyújthat be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére, 

g) elfogadja a Társulás költségvetését, 

h) véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett kezdeményezéseket, 

i) véleményezi a Társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket, 

j) jóváhagyja, jogszabályváltozás esetén módosítja a Társulási Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, 

k) javaslatot tesz a c)-e) pontokban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó jogok gyakorlására 

és kötelezettségek teljesítésére, 

l) a munkaszervezet vezetőjének kinevezése, megbízása és annak visszavonása. 

 

12. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok: 
 

a) A Társulási Tanács állapítja meg működésének részletes szabályait a megállapodásban 

meghatározott keretek között. 

b) A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 

c) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 11. g. h. j. pontja esetén  akkor határozatképes, 

ha az ülésen valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási Tanács ülése akkor 

határozatképes, ha legalább 3 képviselő jelen van, és a jelenlévő képviselők a szavazatok 

legalább  75%-ával rendelkeznek. 
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d) A Társulási Tanács döntéseit a 11. pontban meghatározott kérdésekben az összes szavazat 

75%-os szavazati arányával, minden más esetben egyszerű többséggel (több mint 50%) hozza 

meg. 

e) A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 

13. A jegyzőkönyv: 
 

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 

Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a 

Társulás székhelye szerinti illetékes Megyei Kormányhivatalnak. 

 

14. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: 
 

a) A Társulás tagjai a Társulás folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet 

(pénzügyi támogatást) az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák 

tanulói létszáma mértékének megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára. 

b) A Társulás megalakulásakor a társuló önkormányzatok a Társulás működtetéséhez 

vagyoni hozzájárulást nem biztosítottak. 

c) A Társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás 

mértékéről a Társulás tagjai minden év február 15-ig döntenek. A Társulás folyamatos 

működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év április 30-ig 

kötelesek a Társulás számlájára befizetni. Amennyiben fejlesztés, beruházás 

vonatkozásában vállalt, illetve a Társulás működéséhez szükséges fizetési kötelezettség 

nem kerül teljesítésre, úgy a Társulás Munkaszervezete a fizetési határidőt követő 15. 

naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. 

d) A Társulásból való kiválás, illetve a Társulás megszűnése esetén a szerzett vagyont annak 

szaporulatával együtt a kiváláskor, illetve a megszűnéskor megállapított tanulólétszám 

alapján osztják meg egymás között az önkormányzatok. A pályázati forrásból származó 

vagyon tulajdoni aránya a pályázatban részt vevő önkormányzatok között oszlik meg a 

pályázatban vállalt önrész arányában. 

e) Amennyiben egy építkezés részben pályázati forrásból, részben önkormányzat által 

biztosított önrészből, illetve TISZK hozzájárulásból valósult meg, az épület vagy 

épületrész tulajdonjoga térítés nélkül az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatot illeti 

meg a TISZK megszűnése esetén, kivéve, ha jogszabály másképpen  rendelkezik. 
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15. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes szabályai: 
 

a) A Társuláshoz más szakképzés feladatiban részt vevő iskolát fenntartó önkormányzat, illetve 

más fenntartó is csatlakozhat, vagy együttműködési megállapodást köthet. A csatlakozásnak 

illetve az együttműködési megállapodásnak feltétele, hogy a csatlakozó, illetve az 

együttműködő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el jelen megállapodás 

tartalmát, valamint a Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által a szakképzés 

fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. 

b) A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől számított 

legkésőbb 60 napon belül döntenek. 

c) A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését 

követő tanítási év kezdetén lehet. Ez alól kivételt képez, ha az esetleges jogszabályi 

változások más időpontot indokolnak. 

d) Csatlakozás, vagy felmondás esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a költségek 

viselésének arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják. 

e) A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulás 

Munkaszervezete az önkormányzati hivatala által gondoskodik. 

f) Tekintettel arra, hogy a Társulást az alapító önkormányzatoknak 9. pontban foglaltak szerinti 

ideig fenn kell tartani, ezért a felmondás a többi tagot rendkívül hátrányosan érintené. Erre 

tekintettel az alapító önkormányzatok abban állapodnak meg, hogy a fenntarthatósági idő 

végéig a Társulásból kilépni nem fognak, vagy ha mégis, akkor annak minden hátrányos 

következményéért a kilépni szándékozó tag helytáll. 

g) Az f) pontban foglalt rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a társult 

önkormányzatokat jogszabály kötelezi a Társulási megállapodás felmondására, vagy a 

Társulás megszüntetésére. 

16. A Társulás ellenőrzésének rendje: 
 

a) A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási 

cél megvalósulásáról évente – a gazdasági évről szóló beszámolóval egyidejűleg – 

tájékoztatják a képviselő-testületeket és a Vas Megyei Intézményfenntartó Központot. 

17. A Társulás tagjai abban állapodnak meg, hogy egy esetleges jogutódlás esetén – ha azt 
jogszabály szabályozza –, a jogutódlásra vonatkozó rendelkezések szerint járnak el. 
 

18. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a 
Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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19. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben  
a Ttv. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

20. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinak aláírásával lép hatályba.  
 

 

21. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján rögzítették. 

 

Szombathely, …………………….. 

 

Bük Város Önkormányzatának  Celldömölk Város Önkormányzatának 

képviseletében:    képviseletében: 

Németh Sándor polgármester  Fehér László polgármester 

 

 

Sárvár Város Önkormányzatának  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

képviseletében:    képviseletében: 

Kondora István polgármester  Huszár Gábor polgármester 
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2. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött  

 

egyrészről 
 

a     Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

Képviseli:    Huszár Gábor elnök 

A társulás székhelye:  Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.    

(a továbbiakban: Társulás) 

 

másrészről   
 

a     Vas Megyei Intézményfenntartó Központ 

Képviseli:    Dr. Huszár Lilla intézményvezető  

Székhely:    Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

 (a továbbiakban: Együttműködő) 

 

mint szerződő felek (továbbiakban: Felek) között az alábbi napon és feltételekkel: 

 

I. A megállapodás tárgya 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával Szerződő Felek kifejezik együttműködési 

szándékukat abból a célból, hogy a szakképzésről
 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. 

§ (6) bekezdése, valamint a közoktatásról
 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (2) 

bekezdése alapján létrejött Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működtetése 

során a szakképzés-szervezési feladatokat a közoktatásról
 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

89/B. § (12) bekezdése alapján közösen végzik. 

 

 

II. A Felek jogai, feladatai és kötelezettségei 

 

1.) Együttműködő kijelenti, hogy az együttműködésbe az alábbi intézményével lép be: 

 

Intézmény neve: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Székhelye: 9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. 

OM azonosító:     038562 

 

Intézmény neve: Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 

Kollégium 

Székhelye: 9735 Csepreg, Rákóczi u. 13-15. 
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OM azonosító :    036735 

 

Intézmény neve: Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 

Székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi F. u. 2. 

OM azonosító :    036745 

 

Intézmény neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola 

Székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi út 13. 

OM azonosító:     036740 

 

 

2.)  Együttműködő vállalja, hogy a közoktatásról
 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (5) 

bekezdésében foglaltak szerint, magára nézve kötelezőnek tekinti, elfogadja és végrehajtja a 

Társulásnak – a Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: VM FKB) 

döntésének megfelelően, a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára 

tekintettel meghatározott - az együttműködésbe bevont, általa fenntartott iskolákban a 

szakképzési évfolyamokon indítható csoportok számára vonatkozó határozatát. 

 

3.) Együttműködő képviselői jogosultak saját intézményeiket érintő döntéseknél tanácskozási 

joggal – figyelemmel a feladatok közös megszervezésére – részt venni a Társulási Tanács, 

mint a Társulás döntéshozó szerve ülésein, és a Társulás munkaszervezete köteles értesíteni 

minden olyan döntésről, amely érinti az Együttműködő által fenntartott intézményt. 
 

4.) A Felek együttes, egybehangzó döntése szükséges a következő kérdésekben: 

 

a. Felekre és intézményeikre vonatkozóan a szakképzés irányait és arányait 

bármely formában befolyásoló döntéssel vagy döntés előkészítéssel kapcsolatos 

témában 

b. A Felek szakképzéssel kapcsolatos intézményi dokumentumainak 

módosításához 

c. A III. 4. pontban jelzett pályázatokkal vagy azok jogkövetkezményeivel 

kapcsolatos döntésekben 

 

A Felek tehát megállapodnak abban, hogy a felsorolt kérdésekben joghatást kiváltó döntést 

csak a Társulás és az Együttműködő azonos tartalmú, egybehangzó döntése eredményez. 

 

5.) Együttműködő tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanács – a VM FKB döntésének 

megfelelően – a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az 

együttműködésbe bevont iskolák szakképzési területre vonatkozó pedagógiai programjának 

jóváhagyásánál. 

 

6.) Együttműködő elfogadja, hogy a Társulási Tanács – a VM FKB döntésének megfelelően - 

egyetértési jogot gyakorol a szakképzést folytató intézmények alapító okiratának 

módosításakor, elfogadásakor, kiadásakor. 

 

7.) Együttműködő kijelenti, hogy a Társulás által a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 89/B § (8) bekezdésében foglaltak szerint létrehozott önálló fejlesztési tervében 

foglalt feladatok végrehajtásában szorosan együttműködik. 
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8.) Együttműködő kijelenti, hogy hangsúlyozottan együttműködik a Társulással a szakképzés-

fejlesztési támogatás keretében a Társuláshoz érkező források jogszerű felhasználása 

tekintetében, melyek átadása külön szerződésben foglaltak alapján történik. 

 

9.) A Társulás külön megállapodás keretében az Együttműködő intézményének átadja az 

Együttműködő által szerzett, de a Társulás által átvett szakképzési hozzájárulás forrású 

fejlesztési támogatásokat. 

 

10.) A Társulás lehetőséget biztosít Együttműködőnek arra, hogy a projektjeiben partnerként 

részt vegyen, erről az egyes projektek esetében külön szerződés keretében kell 

megállapodni. 

 

11.) A Társulás segíti a beiskolázást az Együttműködő által fenntartott, az együttműködésben 

megjelölt intézménybe. Beiskolázási fórumokon, szóróanyagokban megjeleníti annak 

kínálatát.    

 

12.) A Társulás vállalja, hogy pályázati figyelő rendszert működtet, és az ennek keretében 

beazonosított pályázati lehetőségekről rendszeresen informálja Együttműködőt. 

 

13.) A Társulás elismeri Együttműködő azon jogát, hogy az Együttműködő által fenntartott, 

az együttműködésben megjelölt intézmény vonatkozásában a Társulástól függetlenül 

benyújthat önálló pedagógiai, szakmai pályázatokat, amennyiben ezt jogszabályi előírás 

nem tiltja. 

 

14.) A Társulás törekszik a továbbhaladás biztosítására a részét képező oktatási 

intézményrendszerben a jelen együttműködésbe bevont iskola tanulói számára – 

amennyiben ez a VM FKB döntéseivel összhangban van. 

 

15.) Együttműködő biztosítja jelen együttműködésbe bevont intézményében a pályakövetési 

rendszer működtetését. 

 

 

III. Az együttműködés jogi keretei 

 

Az együttműködés az alábbiakban megfogalmazott keretek között történik: 

1.) Az együttműködési megállapodással kapcsolatos, illetve az együttműködés során felmerülő valamennyi lényeges, a szakképzést ér intő 

kérdésben a Szerződő Felek döntéshozó szervei illetékesek. 

A Társulás esetében a Társulási Tanács kapcsolattartója: a Tanács mindenkori elnöke. 

Az Együttműködő esetében a kapcsolattartó: a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ 

vezetője, illetve a képviseletével megbízott két fő (a továbbiakban: Képviselő), akik az 

Együttműködőt a Társulási Tanácsban tanácskozási joggal képviselik. 

 
2.) Együttműködő a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt, amellyel kapcsolatban jogosult különösen:  

- valamennyi napirendi ponttal kapcsolatosan álláspontja ismertetésére, 

- javaslattételre újabb napirendi pontok megtárgyalására, 

- véleménye és javaslatai megvitatásának dokumentációjára. 

 

3.) A Társulás együttes döntést igénylő kérdésekben az Együttműködő döntése kézhezvételétől számított következő ülésén, de legkésőbb 30 

napon belül hoz döntést, erről 8 napon belül írásban tájékoztatja az Együttműködőt.  

 Az Együttműködő együttes döntést igénylő kérdésekben hozott döntését a társulási tanács ülésén résztvevő Képviselő az ülésen közli, 

vagy arról az Együttműködő az ülést követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a Társulást.  
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4.) Együttműködő magára nézve kötelezően elfogadja a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 és a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 jelű pályázatok 

fenntartói és fenntarthatósági kötelezettségeit.  

 

5.) Együttműködő magára nézve kötelezően elfogadja a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulási Tanács döntéseit figyelemmel a jelen 

megállapodás II. 3. pontjában megfogalmazottakra. 

 

 

IV. Megszűnés 

 

Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy együtt kívánnak működni a Vas Megyei 

Szakképzés-szervezési Társulás feladatainak végrehajtásában. Az együttműködési 

megállapodás megszűnésére a 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (10) bekezdésében foglaltak, 

illetve a Társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás szerint van mód. 

Amennyiben a Felek az együttes döntésre vonatkozóan a II/4. pontban vállalt 

kötelezettségüket nem teljesítik, úgy a megállapodás egyoldalú megszüntetésére, annak 

felmondására van lehetőség. 

 

 

V. Időbeli hatály 

 

1. Szerződő Felek a megállapodást 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig kötik.  

 

2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás megszűnésének időpontjáig 

egyeztető tárgyalásokat folytatnak a megállapodásban foglaltakról és egyező 

akaratnyilatkozattal döntést hoznak annak további érvényességéről. 

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy esetleges jogvitáikat első sorban egymás közötti 

tárgyalás útján és dokumentált módon kívánják rendezni.  

 

 

Szerződő Felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően, 

mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadók.  

 

Kelt: Szombathely, 2012. április 

 

 

 

Társulás: 

 

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

 

 

 

P.H. 

Együttműködő: 

 

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

 

 

 

P.H. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: A diáksport támogatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
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Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a 2012. április 24-én tartott 

ülésén meghozott 14/2012. számú határozatában javasolta, hogy a verseny és élsport 

előirányzatából 250 ezer forint kerüljön át a diáksporthoz (az Egyesület meglévő 500 ezer 

forintja mellé) azzal, hogy ezt a 250 ezer forintot szeptembertől a sakk utánpótlás nevelésével 

kapcsolatosan kell felhasználni. Az éves költségvetésben a DSE számára tervezett 500 ezer ft-

os támogatásról már született támogatási szerződés – ezt a 250 ezer ft-os összeget külön 

megállapodásban, a diáksakk megszervezésével kapcsolatos feltételeket és elvárásokat  

rögzítve kell átadni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bizottság javaslatát megtárgyalni, a tárgyban 

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül a „Verseny és élsport” előirányzatról 250.000,- 

forintot a „diáksport” számára csoportosítson át, azzal, hogy ezt az átcsoportosított összeget 

2012. szeptemberétől a sakk utánpótlás nevelésével kapcsolatosan kell felhasználni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna 

 

Szentgotthárd, 2012. május 09. 

 

                          Huszár Gábor 

                          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

Tárgy: Intézkedési terv az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló 

számvevőszéki jelentés alapján 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2011. évben átfogó ellenőrzést végzett 

Szentgotthárd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének tárgyában. Az ÁSZ nem csak 

nálunk, hanem másik 71 önkormányzatnál is végzett hasonló ellenőrzést, az elkészült 

jelentéseket pedig április végén hozta nyilvánosságra. Az ÁSZ által végzett ellenőrzésről 

készült „Jelentés” az ÁSZ honlapján http://www.asz.hu/, 1262. szám alatt teljes terjedelemben 

megtalálható. 

 

Az ellenőrzés célja volt annak értékelése, hogy:  

 a vizsgált időszakban a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosító 

szervezeti keretekben, a feladat ellátás módjában bekövetkezett változások milyen 

hatást gyakoroltak az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulására, 

 az Önkormányzat pénzügyei – ezen belül a működési és felhalmozási – egyensúlya 

mely tényezők hatására miként változott és az Önkormányzat milyen intézkedéseket 

tett a pénzügyi egyensúly javítása érdekében, 

 a költségvetési kiadások finanszírozása érdekében vállalt pénzintézeti kötelezettségek 

hogyan alakultak, továbbá milyen kötelezettségek fennállása befolyásolja az 

Önkormányzat jövőbeli pénzügyi helyzetét, 

 hasznosultak-e a gazdálkodási rendszer korábbi ellenőrzése során a pénzügyi 

egyensúly javítására az ÁSZ által tett szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok. 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi vizsgálat 

Az ellenőrzött időszak: 2007-2010. évek 

 

A vizsgálat főbb megállapításai: 

 

 Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete rövidtávon veszélyeztetett. 

 Működését állandósult folyószámla- és munkabér-megelőlegezési hitel 

igénybevételével tudta biztosítani.  

 A 2007-2010. években a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet a folyó 

kiadásokra és adósságszolgálatra. Az Önkormányzat által tett kiadáscsökkentő és 

bevételnövelő intézkedések nem biztosítanak elegendő forrást a pénzügyi 

egyensúly helyreállításához. 

 A működési kockázat növeli az egy adózótól való bevételi kitettség. 

 A Gotthárd-Therm Kft lejárt szállítói tartozás állománya, a részére adott tagi 

kölcsön, a kötvény kibocsátáshoz nyújtott önkormányzati kezességvállalás 

veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 

 A folyamatban lévő fejlesztésekhez vállalt önerő és az európai uniós támogatások 

előfinanszírozásához források nem állnak rendelkezésre. Ezeket az Önkormányzat 

folyószámlahitelből tervezi finanszírozni, amely felhalmozási kockázatot hordoz. 

 Az Önkormányzat hosszú lejáratú fejlesztési hitele nem befolyásolja a pénzügyi 

egyensúlyi helyzetet. 

 Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai szállítói és 

hiteltartozása, peres eljárásból eredő kötelezettsége az Önkormányzat számára 

helytállási kötelezettséget jelenthetnek. 

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. Törvény 33.§ (1) bekezdésében foglaltak 

értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet köteles 

az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított 

harminc napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Ezen kötelezettség elmulasztását a 
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törvény szigorú szankciókkal (ellenőrzött szervezet vezetőjével szembeni eljárás, illetve a 

szervezetet megillető állami támogatások felfüggesztésének kezdeményezése) bünteti. A nem 

megfelelő intézkedési terveket az ÁSZ elnöke indoklással, póthatáridő kitűzésével javításra, 

kiegészítésre visszaküldi. 

 

A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett a jogszabályi előírások betartása, valamint a 

munka színvonalának javítása érdekében a Polgármester és a Jegyző részére javaslatok 

megfogalmazására került sor. Az Állami Számvevőszék továbbá javaslatot fogalmazott meg a 

Polgármester részére arra vonatkozóan, hogy a Polgármester tájékoztassa a Képviselő-

testületet az ellenőrzés megállapításairól, segítse elő a javaslatok megvalósítását, készítsen 

intézkedési tervet a javaslatok megvalósítása érdekében. 

  

A Jelentés alapján, az abban foglaltak figyelembevételével, továbbá a jogszabályi előírások 

maradéktalan betartása érdekében intézkedési tervet állítottunk össze, amely az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÁSZ jelentésében foglaltak alapján az 

intézkedési tervet megismerni és elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi 

helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján elkészített Intézkedési Tervet 

az 1. számú melléklet alapján / az alábbi kiegészítéssel elfogadja: 

…………………………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2012. május 08. 

 

                                   Huszár Gábor 

                                   polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

1. a) Folyamatosan figyelni szükséges a bevétel növelési lehetőségeket szervezeti 

átalakítások, esetleges vagyonértékesítések révén. A takarékos gazdálkodás érdekében 

mindent meg kell tenni, csak az indokolt működési kiadásokat lehet teljesíteni. Nagy 

hangsúlyt kell fektetni a kinnlevőségek behajtására. 

       Felelős: Polgármester 
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Határidő: folyamatos, ill. 2013. évi költségvetés tervezése 

 

b) A folyószámla hitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának jogi 

lehetőségét meg kell vizsgálni, tekintettel a Stabilitási törvény 10.§-ban foglalt 

előírásokra..  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés  

 

c) Az adósságszolgálat teljesítése érdekében meg kell vizsgálni az egyensúlyi tartalék 

képzésének lehetőségét. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. évi költségvetési koncepció tervezése 

 

d) Az önként vállalt feladatok fenntarthatóságát át kell tekinteni a kötelező 

önkormányzati feladatok elsődlegességének biztosítása érdekében. A megoldási 

javaslatot ismertetni kell a Képviselő-testülettel. Szükség esetén a gazdasági program 

módosítását is el kell végezni. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, 2013. évi költségvetési koncepció tervezése 

 

e) Továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert valamennyi intézmény 

vonatkozásában.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

f.) Az Önkormányzat gazdasági társaságai pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

Továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert. A gazdasági társaságok 

pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, melyet a 

Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, intézkedési terv: 2012.szeptemberi testületi ülés 

 

g) Meg kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 

átütemezésének jogi-, pénzügyi lehetőségeit. Elnyert pályázatok esetében vizsgálni 

kell az adósságszolgálati kötelezettségeket, valamint a pályázatban előírt fenntartási 

kötelezettséget. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása, ill. az önkormányzat 

működőképességének fenntartása érdekében szükség esetén kezdeményezni kell az 

átütemezést. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos, elnyert pályázatok esetében: 2012.augusztusi testületi ülés 

 

h) A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az 

Önkormányzat kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az Önkormányzat zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni az eszközök 

elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel.  

Felelős: Polgármester, Jegyző 
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Határidő: soron következő (2012. évi) zárszámadás 

 

3. A Gotthard-Therm Kft részére adott készfizető kezességvállalással történt 

túlterjeszkedés kapcsán – Ötv 80.§(3) az Önkormányzat felelőssége nem haladhatja 

meg vagyoni hozzájárulása mértékét – személyes felelősséget ki kell vizsgálni. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. szeptemberi testületi ülés 

 

4. Az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásokról szóló Képviselő-testületi 

előterjesztések a jövőben tételesen tartalmazzák a visszafizetések forrásait, a kamat-, 

árfolyam változások hatásait, visszafizetések, kezességvállalások kockázatait. 

Félévente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a teljes futamidőre várható kamat- és 

tőkefizetés kötelezettség alakulásáról. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Szentgotthárd, 2012. május 30. 

 

 

 

 

                            Huszár Gábor                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

                            polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 
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Tárgy:    Együttműködési Megállapodás Szentgotthárd Város Önkormányzata, Polgármesteri 

Hivatal Szentgotthárd és a Nemzetiségi Önkormányzatok között 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nj. tv.) 2012. 

január 1- jei hatálybalépésével a nemzetiségek vonatkozásában számos változás történt. 

Az új törvény hatálybalépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzatok elnevezése az Nj. tv. 

159. § (1) bekezdése alapján nemzetiségi önkormányzatra változott. Az Nj. tv. 80. §-a 

meghatározza az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, a konkrét végrehajtási 

feladatokat, és azt, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodásban a feleknek miről kell rendelkezniük. Ezek többek között: a nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használata, a 

költségvetés tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános 

gazdálkodás szabályainak meghatározása. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között jelenleg 

érvényben lévő megállapodások a törvény által meghatározott kritériumoknak nem felelnek 

meg maradéktalanul, ezért szükségessé vált az Nj. tv.-nek megfelelő, új megállapodások 

megkötése. Az új törvény szerint a megállapodásokat évente január 31-éig felül kell vizsgálni. 

Ebben az évben a megállapodások felülvizsgálatának és az új törvényi előírásoknak 

megfelelő módosításának határideje 2012. június 1. 

Mivel az Nj. tv. a korábbi kisebbségi törvényi szabályokon túl további új kötelezettségeket ró 

a helyi önkormányzatokra a nemzetiségi önkormányzatok munkájának adminisztratív 

segítése, támogatása körében, a megállapodásban foglaltak maradéktalan végrehajtására a 

határidő 2013.január 1.  

A helyi önkormányzatok feladatait a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban 

az Nj. tv. 80. § (1) bekezdése taxatív módon felsorolja. 

Az Nj. tv. 80. § (2) bekezdése további kötelezettségként előírja, hogy a megállapodás 

megkötésétől számított 30 napon belül a szerződő feleknek felül kell vizsgálniuk szervezeti és 

működési szabályzataikat és az új jogszabályi környezetnek megfelelően, valamint a 

működési feltételek változására tekintettel azokban a szükséges módosításokat át kell vezetni. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatok 

mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezetet megtárgyalni, és határozatát 

meghozni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal kötendő az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

„Együttműködési Megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármester, hogy azt az 

önkormányzat nevében aláírja.  

Határidő: 2012. június 01. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  

Szentgotthárd, 2012. május 10. 

 

                                                                 Huszár Gábor 

                                                                 Polgármester 
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Ellenjegyzés:  
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1. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

adószám: …………, képviselője: Huszár Gábor polgármester, a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

másrészről 

Szentgotthárd  Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) adószám: …………, képviselője: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal)   

Harmadik részről 

  

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

 (9970 Szentgotthárd, adószám: ………….., képviselője: Kissné Köles Erika elnök, 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes (9970 Szentgotthárd, 

adószám: ………….., képviselője: Paukovits Helmut elnök, 

Roma Nemzetiségi önkormányzat (9970 Szentgotthárd, adószám: ………….., képviselője: 

Samu Csaba  elnök, 

(továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között  

 

az alulírott napon, helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-

ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi-tárgyi feltételeinek 

biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat ellátására, az alábbi 

feltételekkel: 

 

I. Fejezet 

A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

 

1.A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti kapcsolattartás 

1.1.) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásához szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzat munkaszervezete - 

szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - útján.  

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti kapcsolattartást a Jegyző 

illetve a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző  koordinálja. 

 

1.2.) Szentgotthárd Város önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére a következő címen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat székhelyét: 
a) szlovén nemzetiségi önkormányzatnak a Szentgotthárd, Tótfalusi út ---- szám alatt 

b) német nemzetiségi önkormányzat részére: Szentgotthárd, --- szám alatt 

c) roma nemzetiségi önkormányzatnak a Szentgotthárd, Arany J. u. 1. szám alatt. Az Önkormányzat  

az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiségeket 
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ingyenes használatra biztosítja, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségeket és fenntartási költségeket költségvetésében megtervezi és viseli;  

 

1.3.) A Nemzetiségi Önkormányzat az ingatlant ingyenesen használhatja a nemzetiségi 

önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási, kulturális 

rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi 

Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a használatba kapott ingatlanok átalakításához az 

Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az 

Önkormányzatot terhelik. 

Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni. 

A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem köteles 

megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

 

 

1.4.) A Nemzetiségi Önkormányzatok – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit 

teljesítették – a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen 

megállapodásban foglalt feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) 

mindaddig, míg elhelyezésük más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 
 
 

1.5.) Az Önkormányzat a testületi ülések előkészítése érdekében a nemzetiségi önkormányzat 

vezetőjével egyeztetve gondoskodik  a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítéséről, 
postázásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, postázásáról. Az Önkormányzat 

ehhez a Polgármesteri Hivatal Jogi és Koordinációs Irodájánál egy fő ügyintézőt alkalmaz, akinek e 

feladatok ellátása munkaköri kötelezettségei között szerepel.   
 

1.6.) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatok ellátása az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában történik.  

 
1.7.) Az Önkormányzat valamennyi, 1.1.) – 1.6.) pontokban  meghatározott feladatellátáshoz 

kapcsolódó költségeknek - a nemzetiségi önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek 

telefonhasználata költségei kivételével - a viseli.  
 

1.8.) A jegyző – akadályoztatása esetén az aljegyző az Önkormányzat megbízásából és képviseletében 

részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  

 

II. Költségvetés készítése, végrehajtása és a vagyonának nyilvántartására vonatkozó 

szabályok 

 

1. Költségvetés összeállítása 

1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a 

nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

(továbbiakban Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 

(továbbiakban Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így különösen: 

 az állam költségvetési hozzájárulása, 

 a helyi önkormányzat hozzájárulása, 

 a saját bevételek, 

 a támogatások, 

 a vagyonának hozadéka, 

 az adományok, 
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 az átvett pénzeszközök 

 általános és céltartalék 

 működési és felhalmozási kiadások 

 mérleg 

 adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás 

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 

a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

1.3. A koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodája az elnök részére legkésőbb november 15. napjáig – választások évében december 1. 

napjáig – átadja. A tájékoztatástért felelős: Pénzügyi Irodavezető. 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a 

képviselőtestületnek november 30-ig nyújtja be az Áht. 26.§, illetve 24. § alapján. A 

koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat 3 munkanapon belül 

tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. A határozat határidőben történő 

megküldéséért a nemzetiségi önkormányzat Elnöke felelős. 

2.1. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 

részére megadja. Az Iroda a költségvetést legalább két munkanappal a képviselő-testületi 

ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-éig az elnök részére átadja. A Nemzetiségi 

Önkormányzat részéről felelős az Elnök, a Polgármesteri Hivatal részéről felelős: Pénzügyi 

Irodavezető. 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek a központi 

költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be az Áht. 

26.§, illetve 24. § alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, 

költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi 

Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak, 

felelős a nemzetiségi önkormányzat Elnöke. 

2.3. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési határozat 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért 

és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. Az esetleges 

adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat 

nem tartozik felelősséggel. 

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 

előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán 

belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A határozatnak teljes körűen 

tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat.  

A módosításról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tájékoztatásul 3 

munkanapon belül megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. 

3. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy az Áht. 28. § (5) bek. alapján a költségvetés 

képviselőtestület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és (2) 

bek.). Az elemi költségvetés elkészítését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájaq -a 

munkaköri leírásában a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatokkal megbízott - ügyintézője készíti el, melyet a Pénzügyi Irodavezető ellenőriz. 

2. A költségvetés végrehajtása 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Polgármesteri 

Hivatal. 
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2.1. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. § alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik, amit 2012. december 31-ig az Áht. 84. § (2) bek. 

alapján az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezet. A Nemzetiségi 

Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos 

minden pénzforgalmát a következő főszámláján bonyolítja: 

Szlovén nemzetiségi önkormányzat: ………………………. sz. főszámláján. 

német nemzetiségi önkormányzat: ………………………. sz. főszámláján  

roma nemzetiségi önkormányzat: ………………………. sz. főszámláján 

2.2. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti számítógépes összeköttetés miatt a 

valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy fenti 

számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési jogosultsága a Polgármesteri 

Hivatal banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla adatairól az elnöknek, 

illetve az általa meghatározott személyek(nek) adathozzáférési, bankszámlaegyenleg 

tájékozódási lehetősége van. 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályait a jelen Megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön 

szabályzat tartalmazza. 

3.2. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus 

nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről 

igény szerint, de legalább negyedévente a Polgármesteri Hivatal adatot szolgáltat. A 

Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul, hogy utalványozni csak a Polgármesteri Hivatal által 

alkalmazott, írásbeli rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása /előleg felvétele/ a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó (munka)napjáig , szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol, annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni lehessen. 

Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. 

A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása /előleg felvétele/  kezelése a Polgármesteri 

Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata alapján történik. 

5. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 

(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó jogszabályok 

és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi előírásokat 

megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az esetleges 

jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke felel. 

. 

10. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, nem 

normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási 

adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 

támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó adatainak közzétételéért. 

Felelős a Polgármesteri hivtal részéről a Jogi- koordinációs iroda nemzetiségi 

önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője 

11. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a 

Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat 

ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat 

pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, elszámolásával, 

adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat végzi, szükség 

esetén a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája Városfejlesztési és pályázatíró csoportjának 

közreműködésével. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a pályázatokkal kapcsolatos 
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kifizetések, a pénzforgalommal-, és számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos 

feladatokat látja el. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és 

számviteli analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és dokumentációkat a 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja. 

 

3. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának átadni. 

2. A Polgármesteri Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a 

Nemzetiségi Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését. (PM info)  

 

4. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája az Áht. 87. § (2) bek. alapján a Nemzetiségi 

Önkormányzat I. félévéről és I-III. negyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 

5 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve november 15-ig és azt az elnök 

részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve a 

koncepció készítésekor november 30-ig (Áht. 24. § (1) bek.). A beszámolók elkészítéséért 

felelős: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodavezetője. 

5. A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal 

a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb április 

25-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek április 30-

ig. A zárszámadás elkészítéséért felelős Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodavezetője. 

6. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. 

7. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 

költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (2) alapján április 20., július 20., 

október 20., január 20. ), felelős Pénzügyi Irodavezető. 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által 

kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 

küldi meg a Kincstár felé, felelős Pénzügyi Irodavezető. 

 

4. A vagyontárgyak kezelésének rendje 

1. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli 

nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és 

dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy 

felvételéhez kapcsolódó és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája számára átadott 

bizonylatok szolgáltatják. 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Polgármesteri Hivatal 

Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült 

esetleges többlet vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a 

Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Polgármesteri Hivatal Selejtezési 

szabályzata alapján történik. 

 

III. Záró rendelkezések 
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Jelen megállapodást a felek 2012. június 1-jei hatállyal kötik, ezzel egyidejűleg az 

Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között az ………alapján kelt együttműködési 

megállapodások hatályukat vesztik. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. ………… 

 

 



 

 

 
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 
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Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás rendjével 

kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 

törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a következők 

szerint határozzuk meg. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

I.1.A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási 

tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a 

helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 

 

Ezen szabályzat hatálya kiterjed  

 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzesés  

 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd kötelezettségvállalás, utalványozás, 
ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira. (Továbbiakban együttesen Nemzetiségi 
Önkormányzat.) 

 

Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat 

gazdálkodása során minden esetben.  

 

Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai 

alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés 

külön előírást nem határoz meg a támogatott számára. 

 

 

 

II.  

A gazdálkodással összefüggő feladatok 

 

 

II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók 

(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló) 

feladatai 

 

II.1.1. Kötelezettségvállalás  
 

Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott 

Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen   

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,  

 szerződés (megállapodás) megkötésére,  
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 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, 

szabályszerűen megtett jognyilatkozat.  

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, 

harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy 

nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és 

garanciavállalás eseteit, melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – 

kötelezettségvállalásnak minősül.  

Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget 

keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a 

kötelezettségvállalás meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 

 

A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak 

pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 

történhet. 

 

Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás 

 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,  

 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági 
döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson alapuló 
kifizetés, 

 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.  
 

A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó szabályok:  

 

A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő - 

dokumentumai:  

 számla, 

 egyszerűsített megrendelő, 

 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint) 

A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési 

rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell 

vezetni. 

 

A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett 

kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha 

valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli 

nyilatkozattól függ. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott 

ügyintéző vezeti. 
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A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat 

megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek 

tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a Pénzügyi irodavezető felé a 

fedezet rendelkezésre állást, vagy annak hiányát. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – nyilvántartás adatai alapján – 

haladéktalanul köteles jelezni a Pénzügyi Irodavezető felé, ha valamelyik kiemelt 

előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.  

 

A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a 

Jegyző, a Pénzügyi Irodavezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön 

is egyeztetnek. 

 

 

II.1.2. Utalványozás  
 

Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése. 

 

Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha: 

 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,  

 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre vonatkozóan 
dokumentáltan megtörtént, 

 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette, 

 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt 
dokumentálta. 

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az 

érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet. 

 

A – készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített 

utalványon fel kell tüntetni:  

 az „utalvány” szót, 

 a költségvetési évet, 

 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a 

számát, 

 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát 

 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 

 az érvényesítés igazolását. 

 
Nem kell külön utalványozni: 

 a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, 

számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint 

 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által 

felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 

 



 

62 

 

A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén 

kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően 

haladéktalanul ki kell egészíteni. 

 

 

II.1.3. Ellenjegyzés  
 

Az ellenjegyzés  

A.) a kötelezettségvállaláshoz és  

B.) az utalványozáshoz kapcsolódik. 

A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 

kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata 

rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó 

bevétel biztosítja a fedezetet, 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni, 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az 

ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, ill. 

amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az 

Elnököt. 

 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 

ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a 

„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.  

 
B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a 
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését elvégezzük. 

 

Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az 

utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 

írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

II.1.4. A teljesítésigazolás  

 

A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag 

igazolni kell  

 a kiadások teljesítésének jogosságát, 

 a kiadások összegszerűségét,  

 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak 

teljesítését. 

 

A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni. 
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A teljesítés igazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy 

„Szakmai teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. 

dátummal és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítés igazolás is 

kiállítható a szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről. 

 

Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási 

szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni 

kell a pályázatra. 

 

II.1.5. Érvényesítés  

 

A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

 az összegszerűséget, 

 a fedezet meglétét és azt, hogy 

 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban 

foglaltakat betartották-e.  

 

Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az 

érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen 

esetben az érvényesítőnek az utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra 

történt” szövegrészt. 

 

Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

 az érvényesítésre utaló megjelölést,  

 az érvényesítés dátumát és  

 az érvényesítő aláírását.  

 

Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni. 

 

 

II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 

II.2.1. Kötelezettségvállaló 

 

Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy az általa 

jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a 

nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére. 

 

További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

 

II.2.2.Utalványozó 
 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az Elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult 
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II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző  

 

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatalának Pénzügyi Irodavezetője – távollétében, vagy összeférhetetlenség esetén - 

Pénzügyi Irodavezetőt helyettesítő költségvetési ügyintéző jogosult. 

 

II.2.4. Érvényesítő 

 

Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-

számviteli képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a 

munkaköri leírásában ezen feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó költségvetési 

ügyintéző jogosult.  

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  

 

II.2.5. A teljesítésigazolás 
 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az Elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, 

amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés 

igazolására feljogosított személyt. 

 

 

II.3. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és a szakmai 

teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának  b.) pontja) vagy maga javára látná el. 

 

Az Ávr.-ben foglaltakra tekintettel 

 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá 

 az utalványozó és az ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet! 

 

Az Ávr.-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos 

 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint   

 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.  

 

 

III. 

A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai 

 

A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő 

megbeszéléseken-, a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott irodavezetői 

megbeszélésen kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE 

tapasztalatairól. 

Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele 

szükséges, melynek elkészítéséért a Jegyző felelős. 
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A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a 

jogszabályi-, és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés 

keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést 

készít. 

 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a szabályzat 2012. január 1-én napján lép hatályba. 

 

Szentgotthárd Város Jegyzőjének kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintettek megismerjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. január 5.  

 

 

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

 Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke                  Jegyző                                    
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1.sz. melléklet 

 

 

Nemzetiségi Önkormányzat: ……………………………………………………….. 

 

 

Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre 

 

 

 

Kötelezettségvállalás száma: 

 

Kötelezettségvállalás tárgya:  

 

Szállító / szolgáltató megnevezése:  

 

Kötelezettségvállalás összege:   

 

Fedezet megjelölése:  

 

Dátum:  

 

Kötelezettségvállaló aláírása:  

 

 

 

 

Pénzügyi Iroda fedezet rendelkezésre állásának igazolása 

 

Fedezet / előirányzat megjelölése: 

 

Előirányzat még felhasználható összege: 

 

Ügyintéző ellenjegyzése: 

 

Dátum: 

 

 

 

Pénzügyi Irodavezető ellenjegyzése: 

 

Dátum:  

 

Aláírás: 
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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Zöld Szentgotthárd Cím alapítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 2012. március 29-i ülésén meghozott 67/2012. számú Képviselő-

testületi határozatának 2. pontjában úgy rendelkezett, hogy elvben egyetért a szentgotthárdi 

helyi jelentőségű termékek „Zöld Szentgotthárd” címmel való megjelölésével, és ennek 

részleteit a Polgármesteri Hivatal a 2012. májusi testületi ülésre dolgozza ki.  

 

Jogszabályokban keresve a helyi termék meghatározását, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek 

és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 

keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1. § 

m) pontjában találunk egy definíciót, mely szerint: „helyi termék: helyben előállított, helyben 

honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző 

technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, 

eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék”. 

 

Utánanéztünk annak is, hogy milyen címek, védjegyek vannak már most is forgalomban 

megyénkben, régiónkban: 

 

A figyelmet leginkább felkeltő, létező cím és megjelölés az őrségi nemzeti parki helyi termék 

védjegy, ami egy elismerő oklevélen kívül azt is jelenti, hogy a díjazott a nemzeti park 

emblémájával láthatja el termékét. Tudomásunk szerint e védjegyet és elismerő oklevelet 

egyelőre hat, a nemzeti park területén élő és alkotó, a hagyományos őrségi fazekasság stílus- 

és formavilágának megőrzésében elkötelezett fazekas kapta meg idén, pályázat alapján. Ők 

hatan ajánlhatják ezután portékájukat a nemzeti park emblémáját feltüntetve, kifejezetten 

őrségi nemzeti parki helyi termékként. 

A „Nemzeti Parki Termék” védjegy elkötelezetten a tájra jellemző szakmák képviselőit 

támogatja. Néhány éve hozták létre ezt a védjegyet azzal a céllal, hogy támogassa a helyi 

termelőket, gazdálkodókat és szolgáltatókat, akik hagyományos módon és a természetvédelem 

érdekeivel összhangban gazdálkodnak. A védjegy a vásárlók és fogyasztók felé minőségi 

garanciaként biztosítja, hogy a termék vagy szolgáltatás az adott régióból származik, 

környezetkímélő módon előállított, jó minőségű és az adott területhez közvetlenül 

kapcsolódik. 

 

Régiónkban a következő jól csengő megjelölés a Pannon Helyi Termék védjegy. A Pannon 

Helyi Termék Klaszter – mint példa értékű összefogás – közel 100 nyugat-magyarországi 

helyi termelő használati-, ajándék- és élelmiszer termékeinek népszerűsítését, közös 

értékesítését tűzte ki céljául. Díszdobozos kollekciói kiváló egyedi, az alkalomhoz illő 

ajándékok. Az egyedileg készített, igényes fadobozok csak olyan termékeket tartalmaznak, 

melyek kis szériában készülnek és előállításuk egyértelműen egy személyhez vagy 

helyszínhez kapcsolódik. Így ezek valódi helyi termékek, hagyományokra épülő minőséggel 
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és tartalommal. A Pannon Helyi Termék bejegyzett védjegy megtalálható valamennyi 

termékükön. Tájegységi logók megtervezésére és használatára is lehetőség van ezen belül. 

Itt jegyezzük meg, hogy Vasvár belvárosában Pannon Helyi Termék bolt is nyílt, illetve 

Szombathelyen is tervezik ilyen üzlethelyiség megnyitását. 

 

Egy harmadik, országos mozgalom használja a Helyi Termék Védjegy Címkét. Ennek 

arculatát és szabályzatát a Helyi Gazdasági Társulások Szövetsége dolgozta ki, és az alábbi 

feltételekkel adja használatba a vele együttműködő magyarországi települések Helyi 

Gazdasági Társulásainak: 

- A Helyi Termék Védjegy Címke nemzeti színű és egyszínű felirat együtteséből és a 

település címeréből álló embléma, amely kifejezi, hogy az így megjelölt termék 

Magyarországon, a címkén megnevezett településen, kistérségben, megyében ill. régióban 

készült és a termék gyártója a megnevezett település Helyi Gazdasági Társulásának a tagja.  

- A Helyi Termék Védjegy Címke megjelölés alapvetően bizalom építő és garanciális célokat 

szolgál a termék gyártója és végső felhasználója között. 

- A Helyi Termék Védjegy Címke használatára jogosult az adott település Helyi Gazdasági 

Társulása ill. miden teljes jogú tagja egy éves időtartamra. A Helyi Gazdasági Társulásba 

rendes tagként felvételét kérheti minden olyan helyi termelő, kézműves, gyártó, valamint a 

kapcsolódó ágazatok területén működő gazdasági vállalkozás, amely a település Helyi 

Gazdasági Társulásának alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a 

belépési nyilatkozatot aláírja és kötelezettséget vállal a célok megvalósítása érdekében történő 

közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 

- A használati jog évente meghosszabbítható. Az időtartam nem igazodik a naptári évhez, 

kezdő napja a használati engedély kiadásának napja. 

- A Helyi Termék Védjegy Címke használatának engedélyezését a Település Helyi Gazdasági 

Társulásának tagjaként a helyi Önkormányzat adja ki és felügyeli. 

- A hozzájárulás csak a használati feltételek hiányában tagadható meg. 

- A megszűnt jogosultságot, illetve a fent említett eljárás kezdeményezését a helyipiac.hu a 

honlapján teszi közzé, illetve erről tagjait közvetlenül is írásban tájékoztatja.  

 

A fentiektől eltérően a Képviselő-testület döntése alapján megalapítandó Zöld Szentgotthárd 

Cím (amint azt a neve mutatja) csak a Szentgotthárdon előállított termékre illetve működő 

szolgáltatásra vonatkoztatható. Az előterjesztés készítése során felmerült annak lehetősége is, 

hogy a Szentgotthárdi kistérségben előállított termékeket, itt nyújtott szolgáltatásokat is ki 

lehetne emelni a többi közül. Ebben az esetben a „Zöld Szentgotthárd” elnevezés nem tudná 

kellően kifejezni az elismerő cím területi hatályát, így más elnevezéssel (pl. Szentgotthárdi 

Zöld Régió, Szentgotthárdi Zöld Térség, Rábavidéki Zöld Zóna, Zöld Rábavidék stb.) kellene 

illetnünk e helyi termékeket és szolgáltatásokat. Ekkor azonban már kérdéses lehet, hogy ki 

alapítsa és döntsön róla: Szentgotthárd Város Önkormányzata vagy a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. 

 

Az általunk megálmodott Zöld Szentgotthárd Cím egy oklevél és egy olyan logó lenne, amit a 

cím birtokosa termékein vagy szolgáltatása körében feltüntethet. Így szeretnénk kiemelni a 

többi termék és szolgáltatás közül azokat, amelyek amellett, hogy helyi termékek illetve 

helyben nyújtott szolgáltatások, még a fenntarthatóság, a környezettudatosság is jellemzi őket. 

Mivel a logónak könnyen reprodukálhatónak kell lennie, ezért törekednünk kellett annak 

egyszerű kivitelezésére. Bár a rendelettervezetben konkrétan leírtuk illetve ábrázoltuk az 

általunk elképzelt (a Polgármesteri Hivatal egyik munkatársa által szerkesztett) logót, az akár 

évente más színeket is kaphat (a logó mindössze két színnel kombinál + a háttér), így 
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láthatóvá válna például az is, hogy az előállító vagy a szolgáltató az adott évre kapta-e meg a 

címet. 

 

Szándékosan logót említünk és nem védjegyet, utóbbi kialakítása ugyanis jelentős 

költségekkel járna. 

 

Kategóriák, melyekben a cím elnyerésére pályáztathatnánk: helyi termék (helyi áru), helyi 

szolgáltatás, helyi hagyomány. 

 

Megpróbáltuk összefoglalni azokat az alapelveket, amelyek mentén a Zöld Szentgotthárd Cím 

adományozása történhet. Ezt rendelettervezetbe foglaltuk, ami az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről pedig – önkormányzati rendelet esetén – tájékoztatja a képviselő-

testületet. A törvény pontokba szedve leírja, hogy miket kell vizsgálni a hatásvizsgálat során. 

Ez alapján álljon itt a Zöld Szentgotthárd címről szóló rendelettervezetünk előzetes 

hatásvizsgálatának eredménye: 

 

a) a tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: szándékunk szerint azzal, 

hogy felhívja a figyelmet a helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra és helyi 

hagyományokra, azokat mind a helyiek mind a turisták könnyebben megtalálják, 

remélhetőleg preferálják, ezáltal támogatják a helyi gazdaságot, mindez a későbbiekben a 

munkaerő-piacra is jótékony hatással lehet, illetve az önkormányzat bevételének 

növekedését is eredményezheti; 

b) a tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei: a környezettudatos helyi 

termékek és szolgáltatások népszerűsítésével a környezettudatos gondolkodás és életmód 

nagyobb elterjedését reméljük, egyúttal hozzájárulunk a fenntarthatóság gondolatának 

erősítéséhez mindennapjainkban – Szentgotthárd és térségének lakói már akkor is tesznek 

valamit a környezetért, a klímavédelemért, ha Zöld Szentgotthárd címmel ellátott helyi 

terméket vesznek, vagy ilyen szolgáltatást vesznek igénybe. Továbbá egészségük 

védelmében is cselekednek egyúttal, hiszen pl. egy helyi termék (előállítása, értékesítése) 

általában sokkal kisebb környezetterheléssel, környezetszennyezéssel jár, illetve eredete és 

összetétele könnyebben lekövethető, mint egy több ezer km-ről ideszállított árué; 

c) a tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: évente ki kell írni a 

pályázatot, közzé kell tenni, majd a beérkezett pályázatokat elő kell terjeszteni; egyéb 

rendezvény keretében a címben részesülő számára oklevelet kell átadni, valamint biztosítani 

kell számára a logót digitális formában; 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye: a jogszabály megalkotása csak lehetőség a fent leírtak előmozdítására, de 

nem szükségszerű; a jogalkotás elmaradásának a jelenlegi helyzethez képest nincs 

különösebb következménye; 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a jogszabály alkalmazása nem kíván meg jelentős személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételt; a pályázati kiírás elkészítését, közreadását, a döntés előkészítését és a cím 

átadásának megszervezését új feladatként a Polgármesteri Hivatal elvégzi, az okleveleket 

elkészíti; pénzügyi vonzata (az oklevelekhez felhasznált papír és nyomtatás nem számottevő 

költségén kívül) nincs. 
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A jogalkotási törvény indokolási kötelezettséget is ró a jogszabály előkészítőjére. A 

rendelettervezet indokolása az anyag végén olvasható. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a jogszabály-tervezetet, és legjobb 

belátása szerint döntsön! 

 

Szentgotthárd, 2012. május 10. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a környezetbarát helyi termékek, helyben nyújtott szolgáltatások és helyi 

hagyományok népszerűsítésére és elismerésére a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: városi 

testület) a helyi értékek megőrzése céljából, továbbá a fenntartható fejlődés minél 

hatékonyabb segítése érdekében Zöld Szentgotthárd címet (a továbbiakban: Cím) 

adományozhat, melynek tárgya lehet   

a) Szentgotthárdon előállított helyi  termék (a továbbiakban: helyi áru), 

b) jellemzően szentgotthárdi szolgáltatás (a továbbiakban: helyi szolgáltatás),   

c) szentgotthárdi hagyomány megőrzése (a továbbiakban: helyi hagyomány). 

 

(2) A Cím adományozható annak a természetes személynek, jogi személynek vagy jogi 

személyiség nélküli szervezetnek, amelyik Szentgotthárdon fejti ki tevékenységét úgy, hogy 

itt állít elő olyan helyi árut illetve itt nyújt olyan helyi szolgáltatást, amelynek előállítását, 

értékesítését, felhasználását illetve szolgáltatását környezettudatos szemlélet jellemzi.  A 

Cím adományozható továbbá az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetén annak a szervezetnek, 

amelyik szentgotthárdi hagyományt ténylegesen ápol úgy, hogy a hagyományt másokkal 

megismerteti, azt gyakorolja, megőrzése érdekében másokat bevon a hagyományőrzésbe.  

 

(3) A Cím a (2) bekezdésben említetteken túl magának az előállított helyi árunak, helyi 

szolgáltatásnak, helyi hagyománynak is adományozható. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) helyi áru: a Szentgotthárdon, a szentgotthárdi térségben honos vagy itt megtermelt 

alapanyagból, hagyományos vagy a térségre jellemző technológiával, eljárással készült 

nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy 

kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék; 

b) helyi hagyomány: a szentgotthárdi térség történelmi, kulturális öröksége, néprajzi 

sajátossága; 

c) helyi szolgáltatás: a Szentgotthárdon, a szentgotthárdi térségben honos vagy itt 

megtermelt alapanyagot felhasználva vagy a hagyományos, illetve a térségre jellemző 

technológiával, eljárással nyújtott szolgáltatás; 

d) szentgotthárdi térség: Szentgotthárd városa, továbbá Szentgotthárd szűkebb környékének 

települései, úgymint Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, 

Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu és 

Vasszentmihály. 

 

3. § (1) A Cím adományozása pályázat útján történik, az 1. mellékletben foglalt adatlap 

kitöltésével és annak ajánlott levélben a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd címére való 

elküldésével. A pályázati kiírást a www.szentgotthard.hu weboldalon kell megjelentetni, 

egyúttal meg kell küldeni a szentgotthárdi helyi televízió, a szentgotthárdi önkormányzati 

újság, a megyei napilap, a Szentgotthárdi Civil Fórum és a szentgotthárdi térség 

http://www.szentgotthard.hu/
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önkormányzatai számára. A pályázati adatlapot a hivatal.szentgotthard.hu oldalon kell 

hozzáférhetővé tenni. 

 

(2) Pályázatot nyújthat be a Cím várományosa, azaz a helyi áru előállítója, a helyi szolgáltatás 

nyújtója, a helyi hagyomány ápolója; pályázatot nyújthat be továbbá 

a) a szentgotthárdi térség bármely képviselő-testülete, 

b) a szentgotthárdi térség bármely polgármestere, 

c) a városi testület bármely tagja, 

d) bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek a székhelye a 

szentgotthárdi térségben van, 

ha helyi árut vagy annak előállítóját, helyi szolgáltatást vagy annak nyújtóját vagy helyi 

hagyományt vagy annak ápolóját jelöli pályázatával a Címre. 

 

(3) A Cím elnyerésére az 5. §-ban foglalt kivétellel minden év május 31-ig kell a pályázatot 

benyújtani. 

 

4. § A beérkezett pályázatokat a városi testület júniusi ülésén, zárt ülésen bírálja el, a Cím 

viselésére feljogosító oklevelet az augusztus 20-i városi ünnepség keretében adja át 

 

5. § A 2012. évben a Címre 2012. július 31-ig lehet pályázni. Ebben az évben a pályázatokat a 

városi testület a 2012. augusztusi ülésén bírálja el, a Cím viselésére feljogosító oklevél 

átadására pedig 2012. szeptember 15-én kerül sor, a Zöld Szentgotthárd konferencia 

keretében. Amennyiben valamely oknál fogva e rendezvény elmarad, úgy a városi testület 

2012. szeptemberi ülésén kerül sor a Cím átadására. 

 

6. § (1) A Cím odaítélése határozatlan időre vagy egy évre történik. 

 

(2) A határozatlan időre szóló Cím legkorábban négy év után a városi testület által 

felülvizsgálható. 

 

(3) Az egy évre adományozott Cím további használatához az adományozást követő évben 

ismételten pályázni kell. 

 

(4) A városi testület a Címet visszavonhatja, ha a Cím adományozásának feltételei már nem 

állnak fenn. 

 

7. § A Címet elnyerő a Címet úgy használhatja, hogy a Cím képi megjelenítését (a 

továbbiakban: logó) a Címet elnyert helyi árun, helyi szolgáltatáson vagy azok 

reklámkiadványain, tájékoztatóin feltüntetheti, helyi hagyománynál említheti, nyomtatásban 

a helyi hagyomány említésekor leírhatja, illetve a logót feltüntetheti.  

 

8. § A Címet elnyert feladata 

a) a logó viselése illetve jól látható helyen való elhelyezése, 

b) a helyi áru, helyi szolgáltatás színvonalának megőrzése, 

c) a helyi áruhoz, helyi szolgáltatáshoz való folyamatos hozzáférés biztosítása, 

d) az áru, a szolgáltatás helyi jellegének megtartása, 

e) helyi hagyomány esetén annak ápolása, értékének megtartása. 

 

9. § Az évente kiadható Címek száma nincs korlátozva. 
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10. § A logó: fűzöld Möbius hurok egyik szélén élénkzöld szegéllyel körbevesz egy élénkzöld 

karikát, melyben fűzöld betűkkel olvasható a „zöld”, alatta pedig a „Szentgotthárd” felirat. 

A logót a 2. melléklet tartalmazza. 

 

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester   jegyző 
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

„Zöld Szentgotthárd Cím 

használatára jogosító engedély iránti 

kérelem 
(Kérjük, az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan töltse ki!) 

 

1. Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi hagyomány megnevezése: …………………………… 

Termelő/cég/szolgáltató/hagyományőrző neve: …………………………………………… 

Címe/Székhelye: …………………………………………… 

Telefon: …………………….  

Fax: ……………………….. E-mail:……………………………………………………….. 

Honlap: ……………………………………………………………………………………… 

Működési forma:  őstermelő   egyéni vállalkozó   gazdasági társaság (bt, kft)  egyéb 

 

2. Áru, szolgáltatás típusa:  ipari termék   kézműipari termék   élelmiszer  szolgáltatás   

 egyéb: ..……………………… 

 

3. Egyéb különleges minősítései (pl. kiváló magyar élelmiszer, biotermék stb.): 

…………………………………………………………………………........ 

minősítő szervezet neve: ……………………………………………………………………….. 

 

4.  A cím odaítélését megalapozó ok (pl. felhasznált természetes alapanyag, alkalmazott 

környezetkímélő technológia, újrahasznosíthatóság stb.):  ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Előállítás, szolgáltatás helyszínének pontos címe: ……………………………………………… 

 Hol lehet az áruhoz, szolgáltatáshoz hozzájutni? .......................................................................... 

     

5. Az áru, szolgáltatás, hagyomány múltja:  Hány éve állítja elő? ............ Hány éve nyújtják e 

szolgáltatást? ………….      Hány éve foglalkozik a hagyomány ápolásával? ………………. 

Foglalkozott vele ezelőtt más is? (Ha igen, ki és mikortól?) …………………………………… 

 

6. Egyéb megjegyzések: ……………………………………………………………………………. 

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

 

7. Ha mást jelöl a címre, azt milyen minőségében teszi? képviselő-testület    

    polgármester    

 képviselő    

 civil szervezet    

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok adataim közzétételéhez a szentgotthard.hu honlapon. 

 

Kelt.: …………………………….    Aláírás: …………………………………. 

   Név:      …………………………………. 

  P.H.   Cím: ……………………………………. 

    Nyilvántartási szám: ……………………. 
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ÚTMUTATÓ 

 

Mielőtt elkezdi az adatok beírását, kérjük, olvassa el az adatlapot és az útmutatót! Ha több választási 

lehetőség van, kérjük, a megfelelő négyzetekbe tegyen egy x-et. Ha kevés a hely, egy külön lapon 

folytassa a kitöltést, és azt is csatolja az adatlaphoz! 

 

Helyi áru, helyi szolgáltatás, helyi hagyomány megnevezése: a címkén szereplő egyedi márkanév, az adott 

szolgáltatásnak a szolgáltató honlapján, kiadványaiban, árlapján feltüntetett megnevezése, a hagyomány 

térségben használatos vagy ápolója által használt, esetleg programfüzetekben feltüntetett megnevezése. 

 

Személyes adatok: Ha egyéni vállalkozó vagy őstermelő, a saját nevét és címét adja meg, a többi esetben a 

cég, szervezet (a továbbiakban: cég) adatait! Ha a cégnek csak telephelye van Szentgotthárdon, akkor 

annak a címét adja meg, amennyiben elérhetők a telephelyen! 

 

Előállítás, szolgáltatás helyszíne: Kérjük, adja meg a pontos címet vagy helyrajzi számot! 

Hol lehet a termékhez, szolgáltatáshoz hozzájutni?: Kérjük, írja ide, hol vásárolható meg (például az 

előállítás helyszínén megvásárolható, megrendelhető), és adja meg a pontos címet! 

 

Áru, szolgáltatás, hagyomány múltja: Ha nem Ön kezdte gyártani a terméket, nyújtani a szolgáltatást, 

akkor kérjük, írja a pontozott vonalra, hogy kitől származott át Önre (pl. XY, …-i lakos, nagyszülők stb.) 

 

KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT SZÍVESKEDJEN 

AJÁNLOTT LEVÉLBEN VISSZAKÜLDENI A KÖVETKEZŐ CÍMRE: 

 

Polgármesteri Hivatal 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

A pályázatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 201.. … ...-i zárt 

ülésén bírálja el.” 
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2. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Zöld Szentgotthárd cím képi megjelenítése (logó) 

 

 

„ 

 

 
” 
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Indokolás: 

 

1. §-hoz: Megalapítja a Zöld Szentgotthárd címet, leírja a célját, és meghatározza azt a kört, 

ami illetve aki e címben részesülhet. 

 

2. §-hoz: Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

3. §-hoz: A pályázati eljárás szabályait rögzíti, meghatározza a pályázat benyújtásának módját 

(adatlapon, ajánlott levélben), benyújtásának helyét, a pályázati kiírás 

megjelentetésének és kiközlésének módját, a benyújtására feljogosítottak körét, a 

pályázat benyújtásának határidejét. 

 

4. §-hoz: A pályázat elbírálásának idejét és módját (zárt ülésen) és a cím adományozásának az 

időpontját határozza meg. 

 

5. §-hoz: 2012. évben a 4. §-tól eltérő időpontban – később – kerül sor a pályázat elbírálására 

és a cím átadására, ezáltal a beadási határidő is kitolódik. Mivel a Zöld 

Szentgotthárd konferencia megtartása egy még el nem bírált pályázat függvénye, 

ezért e § arról az esetről is rendelkezik, ha a konferencia elmarad. 

 

6. §-hoz: A cím odaítélésének időtartamáról rendelkezik, azaz hogy a címet elnyerő meddig 

viselheti illetve használhatja e címet. Rendelkezik a határozatlan időre adományozott 

cím felülvizsgálásának és a cím visszavonásának lehetőségéről is. 

 

7. §-hoz: A cím használatának, a címhez tartozó logó elhelyezésének módját szabályozza. 

 

8. §-hoz: A cím viselőjének feladatait részletezi. (Ezeket a kötelezettségeket elvárni attól, aki 

nem saját maga pályázott, hanem jelölték és a címet használni nem kívánja, 

nyilvánvalóan nem lehet, ezt már az adományozott cím átadása és közzététele előtt 

tisztázni kell.) 

 

9. §-hoz: Akár az összes benyújtott pályázat elnyerheti a címet, ha megfelel a feltételeknek. 

 

10. §-hoz: A logó leírása. 

 

11. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. Mivel a rendelet alkalmazása felkészülési időt nem 

igényel, a kihirdetését követő napon hatályba léphet. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Nyári gyermekétkeztetés  biztosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben 

nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 

szóló 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet  alapján a települési önkormányzatoknak 

lehetőségük van nyári gyermekétkeztetés megszervezése esetén támogatás 

igénybevételére.  

 

A miniszteri rendelet 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, hogy a települési önkormányzat vállalja: 

 2012.06.18-tól 2012.08.31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 

munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkezés 

formájában.  

 Az ételt a támogatás legalább 30%-nak megfelelő értékben a kistermelői 

élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30) 

FVM rendelet (a továbbiakban FVMr.) 2.§. 1. pontja szerinti kistermelő vagy 

az FVMr. 1.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott földrajzi térségen 

belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított 

alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a 

kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni.  
 

A támogatás igényelhető egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440,-Ft. A 

támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

 

A rendelet melléklete tartalmazza a leghátrányosabbnak helyzetűnek, illetve hátrányos 

helyzetűnek minősülő települések felsorolását. Ezen települések magasabb összegű 

támogatásban részesülhetnek. 

Szentgotthárd város a fenti kategóriákba nem tartozik a rendelet 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 volt lehetősége felmérni a nyári 

gyermekétkeztetés iránti igényeket.   
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Az igénylést 2012. május 10-ig a Magyar Államkincstárnak a település helye szerinti 

illletékes igazgatóságánál kellett benyújtani, a rendelet mellékletét képező igénylőlapon. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a miniszter 2012.06.05-ig 

dönt. 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.  

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály 20867/2012-

GYERGYAM számú állásfoglalása alapján a kistermelői alapanyag-felhasználási feltétel 

teljesülését – amennyiben az önkormányzat szerződést köt az étkeztetés biztosítására – úgy a 

megfelelő étkeztetőt az alapján kell kiválasztani, hogy képes-e a fenti jogszabályhelyen 

meghatározott feltétel teljesítésével előállítani az ételt. A szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy 

a program megkezdését megelőzően az étkeztető (azaz az étel szállítója) nyilatkozik az 

önkormányzat felé arról, hogy ételei a feltételnek megfelelően készülnek el.  

 

Az ELAMEN ZRT. nyilatkozata alapján nem tudja biztosítani, hogy az ételt a támogatás 

legalább 30%-nak megfelelő értékben a kistermelő vagy mezőgazdasági vállalkozó által 

megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja. Ezért  az étkeztetés biztosítása a Club-3 

Étterem Kávéház által biztosított melegételként, az étel ételhordóban történő elszállításával 

történne.  

A Club-3 Étterem Kávéház a gyermekétkeztetést 540,-Ft/nap/gyermek (összesen 807.840,-Ft) 

összegért tudja biztosítani. 

 

A pályázat benyújtásának időpontjában 89 kiskorú gyermek volt jogosult rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre. A jogosult kiskorú gyermekek 25%-a után önerő nélkül (=22 

fő) igényelhetünk támogatást.  

Az előzetes igényfelmérés során 34 kiskorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek szeretné igénybe venni a nyári gyermekétkeztetést.  A fennmaradó 12 

igénylő esetében 6 gyermek étkeztetésének vállalása esetén, további 6 gyermekre vehető 

igénybe támogatás.  

  

Fentiek alapján 28 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermek 

(22+6 fő) étkeztetésének finanszírozására került benyújtásra a pályázat 542.080,-Ft 

támogatási összegben. (28 gyermek X 44 nap X 440,-Ft = 542.080,-Ft) 

Ezen összeg 24 %-a, 130.099,-Ft garantált támogatás. 

 

Ezen kívül az önkormányzatnak önerőből kell biztosítani a Club-3 Étterem és Kávéház 

által vállalt 540,-Ft/gyermek/nap és a pályázatban biztosított 440,-Ft/nap/gyermek közti 

különbséget, mely 123.200,-Ft. (28 gyermek X 100,-Ft X 44 nap = 123.200,-Ft) 

 

A támogatás elnyeréséhez 6 gyermek önerőből történő étkeztetését, 142.560,-Ft 

összegben vállalná az önkormányzat. (6 gyermek  X 44 nap X 540,-Ft = 142.560,-Ft)  

Továbbá, amennyiben a minimálisan garantált 24% mértékű támogatást nyerjük el, a 

28 gyermek étkeztetése költségének 76%-a, azaz 411.981,-Ft költséget jelent.  

 

A fentiekben hivatkozott állásfoglalás alapján azonban, ha az önkormányzat nem kapta meg 

az igényelt támogatást, az étkeztetést elegendő annyi gyermek számára biztosítani, mint ahány 

után támogatást kapott, az önerő teljesítésétől azonban nem lehet eltekinteni.  Tehát, 
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amennyiben az önkormányzat az igényeltnél kevesebb támogatást kap, az önerőből vállalt 6 

gyermek étkeztetésén túl elegendő annyi gyermeket étkeztetni, amennyire a támogatást 

megkaptuk. Azonban ez esetben az étkeztetést igénylő 34 gyermek közül ki kell választani 

annyi gyermeket, ahánynak az étkeztetése a támogatásból biztosítható.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének 

biztosítását 44 munkanap időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap terhére 

biztosítsa, a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

A 1. határozati javaslatban foglaltak elfogadása esetén 34 igénylő gyermek részére 

tudjuk biztosítani az étkezést a nyár folyamán. 

A 2. határozati javaslatban foglaltak elfogadása esetén az önerőből vállalt 6 gyermek 

étkeztetésén felül a pályázattal elnyert támogatási összeg erejéig biztosítja az 

önkormányzat az étkeztetést, azaz ez optimális esetben lehet még 11 gyermek. 

Amennyiben az önkormányzat a minimálisan garantált 24 %-os támogatási összegnél 

magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti összeg ennek megfelelően csökken. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek 

nyári étkeztetését 2012.06.18-tól 2012.08.31-ig terjedő időszakban 44 munkanap 

időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap keret terhére biztosítja, 

maximálisan  677.741,-Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan 

garantált %-os támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti 

összeg ennek megfelelően csökken. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek 

nyári étkeztetését 2012.06.18-tól 2012.08.31-ig terjedő időszakban 44 munkanap 

időtartamban, a költségvetés működési pályázati alap keret terhére biztosítja, 

maximálisan  265.760,-Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a minimálisan 

garantált %-os támogatási összegnél magasabb mértékű támogatásban részesül, a fenti 

összeg ennek megfelelően csökken. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár 

Gábor polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén az ………. pontban  

meghatározott, maximális önkormányzati saját forrás figyelembe vételével kössön 

szerződést  Nagy Bálint László egyéni vállalkozózóval (Club-3 Étterem Kávéház 9970 

Szentgotthárd, Mártírok u. 1.) a gyermekétkeztetés biztosítására 2012.06.18-től 

2012.08.31-ig terjedő időszakban 44 munkanap időtartamban 540,-Ft/gyermek/nap 

összegben.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Hatósági és Okmányiroda 

 

Szentgotthárd, 2012.május  18. 

 

                                                                             Huszár Gábor 

                                                                              Polgármester 

 

   
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző h. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére. 

 

Tárgy : „Szentgotthárd-Farkasfa” településrész ivóvízminőség javítása” pályázat közbeszerzési 
eljárása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Farkasfa városrész ivóvízminőség javítása érdekében benyújtott KEOP-2009-1.3.0 pályázat II. 

27.405.000.- Ft támogatásban részesült a Kohéziós alapból és a Magyar Köztársaság 

társfinanszírozásával. A projekt tervezett bruttó bekerülési költsége 38.062.500,- Ft, a tervezett önrész   
3.045.000,- Ft, az el nem számolható 25 %-os ÁFA 7.612.500,- Ft lett volna.  A közbeszerzési eljárás 

során a kivitelezésre benyújtott  ajánlatokat a Közbeszerzési Bizottság formai hibák miatt nem tudta 

elfogadni és az eljárást a K/8/2012.(03.13) határozatával eredménytelennek nyilvánította. Sajnálatos 
módon, a beérkezett és érvénytelen ajánlatok közül a legkedvezőbb építési költsége is 55.073.673,- Ft 

volt, így a bruttó bekerülési költség 71.592.786,- Ft, az önrész 28.967.273,- Ft, az el nem számolható 

27 % ÁFA pedig 15.220.513,- Ft-ot tett volna ki, melyet önkormányzatunk nem tudott volna 

biztosítani.  
A Képviselő-testület 70/2012. számú határozata szerint a „Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javítása” című pályázat II. megvalósítási szakaszának kivitelezési munkálataira új 

eljárást kell kiírni és azt megelőzően árajánlatot kell kérni egy független vízügyi tervezőtől, illetve 
kivitelezőktől, továbbá  a Vasivíz Zrt-től és az így kapott javaslatok átlaga legyen az irányadó. 

 

Ha a beérkezett  (1, 2, 3. számú mellékletként csatolt) kontrol árajánlatok alapján nettó 42.097.740,- Ft 
építési költséggel számolunk akkor a bruttó bekerülési költség 53.464.129,- Ft,  az önrész 14.692.740,-

Ft lenne, a 11.366.389,- Ft 27 % ÁFA tartalom mellett. Amennyiben az ÁFA tartalom nem 

visszaigényelhető és önkormányzatunknak kellene kifizetni, akkor  projekt megvalósításához 

26.059.129,- Ft-ot kellene hozzátennünk, szemben a tervezett 10.657.500,- Ft-al.  
Mivel a támogatási szerződés jelen állása szerint a projektet 2012. október végéig meg kellene 

valósítani és az ivóvízminőség javítása nem csak  Európa Uniós előírás, hanem az önkormányzatok 

egyik kiemelt kötelező feladata is, ezért a projekt megvalósításához szükséges megnövekedett önrészt 
– valamilyen mértékben - biztosítani szükséges. 

A kivitelezésre újabb ajánlatokat kell kérni, hiszen a tárgyi beszerzés a közbeszerzési törvény 

hatálya alá tartozik, mivel a beruházás becsült értéke eléri a 2012. évre irányadó nemzeti 

közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja értelmében ennél a beszerzésnél az ajánlatkérő hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárást is alkalmazhat, amelyet a képviselő-testület az 

önkormányzat  2012. évi közbeszerzési tervében el is fogadott. Ebben az esetben is köteles az 

ajánlatkérő a versenyt biztosítani és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni. Az 

ajánlatkérő olyan gazdasági szereplőknek köteles ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, vagy költségvetési szervek. Továbbá az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a részvétel jogát fenntarthatja az előző évben építési 

beruházás esetén az egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő ajánlattevők 

részére, akik az előző feltételt ugyancsak teljesítő alvállalkozót vesznek igénybe, vagy ennek 

a feltételnek megfelelő szervezet kapacitására támaszkodnak.  

A nemzeti eljárás rendben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnál nincs szabályozva az 

ajánlattételi határidő, az ajánlatkérőnek ezt úgy kell meghatározni, hogy az ajánlattevők 
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megfelelő ajánlatot tudjanak adni. Egy biztos, az eljárást lezáró döntés után megküldött 

írásbeli összegezések megküldésének napjától számított tíz napos időtartam lejártáig nem 

köthető meg a szerződés. Ha a következő időtartamokkal számolunk: ajánlattételre 7-14 nap, 

utána bírálat, esetleg hiánypótlás, tárgyalás 3-7 nap, szerződéskötési moratórium 10 nap, így 

20 – 30 nap az újabb eljárás lebonyolítása. Amennyiben 35 nap alatt a közbeszerzési eljárás 

lezajlik, akkor október végéig a beruházás megvalósítható.   

Amennyiben a Farkasfai ivóvízminőség javító projekt a tervezettnél nagyobb önrészét -

részben  önkormányzatunk és - a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - részben a 

VASIVÍZ Zrt nem biztosítja - akkor a már megnyert 27.405.000,- Ft támogatást nem tudjuk 

igénybe venni, az ivóvízminőség javító beruházás nem valósul meg. 

 
 

Határozati javaslata 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete a KEOP-2009-1.3.0  „Szentgotthárd-
Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” című pályázat II. megvalósítási szakaszának 

kivitelezési munkálataihoz max. ……… önrésszel tud hozzájárulni a …………. keret terhére. 

Felhatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét, hogy a hiányzó forrás biztosítása végett 

kezdeményezzen tárgyalásokat a VASIVÍZ Zrt vezetőjével.  

A beszerzés fedezetének biztosítottsága esetén a „Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javítása” című pályázat II. megvalósítási szakaszának kivitelezési 

munkálataira új eljárás kerüljön kiírásra úgy, hogy lehetővé tegye a beruházás határidőre 

történő megvalósítását. 
 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete a KEOP-2009-1.3.0   

„Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” című pályázat II. 

megvalósítási szakaszának kivitelezési munkálataihoz csak a pályázat benyújtásakor vállalt 

önrésszel, azaz 10.658,- eFt-al  tud hozzájárulni, vállalva, hogy ez esetben a projekt nem lesz 

megvalósítható. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás  irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. május 16.  
  
 Fekete Tamás 

                                                                                                          műszaki irodavezető 

 

                    
 

Ellenjegyzem :  Dr Dancsecs Zsolt 

                                Jegyző h. 
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3. számú melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére. 

 

Tárgy : VASIVÍZ Zrt  üzemeltetési szerződés tervezete apportált víziközművek üzemeltetésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A VASIVÍZ zrt. megkeresése 
A VASIVÍZ Zrt vezérigazgatója az 1. számú mellékletként csatolt levélben kérte, hogy Szentgotthárd 

város Önkormányzata a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 1.§. c.) pontja 

alapján, a 2. számú mellékletként csatolt üzemeltetési szerződés megkötéséhez járuljon hozzá. 
Mint ismert, a Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a települési önkormányzat kötelessége, 

joga és felelőssége gondoskodni a közműves ivóvízellátásról, valamint a közműves 

szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok ellátásáról( az 

önkormányzat az ellátásért felelős; illetve egészen pontosan a viziközmű törvény szerint az állam vagy 
az önkormányzat).  A Vas-megyei települések önkormányzatai ugyanezzel a céllal alapították  1996. 

évben a VASIVÍZ Zrt-t, melynek önkormányzatunk is részvényese 4.59 %-os arányban, az alapításkor 

általunk apportált vízközművek értékének megfelelően (ez a részesedés nemcsak a viziközmű vagyon 
részesedést jelenti, hanem a működtető vagyonban való részesedést is jelenti). Ezen eszközök - melyek 

könyv szerint jelenleg is a VASIVÍZ Zrt tulajdonában vannak – üzemeltetését  jelen pillanatban is a 

Társaság végzi az Alapszabályának megfelelően. 
Mivel a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény szerint a települések önkormányzatai 

vízközmű vagyontárgyainak üzemeltetését csak írásban foglalt szerződés alapján üzemeltetheti a 

VASIVÍZ Zrt   (legalábbis ez a következtetés is levonható a törvényből), ezért kérték a csatolt 

üzemeltetési szerződés megkötését. 

II. Megállapítások 

A viziközmű vagyonnal kapcsolatos, az új törvényi szabályozás miatt kialakult helyzet áttekintésére 

nagyon kevés idő állt rendelkezésre, a VASIVÍZ zrt. jogászával telefonon és e-mailben tudtunk 
egyeztetni. Mindenképpen jó lett volna, ha e kérdéskörben az önkormányzatok kifejtik előzetesen 

álláspontjukat, esetleg egyeztetnek, tekintettel arra is, hogy a viziközmű törvény által felvázolt 

folyamatnak még csak az elején vagyunk. A kérdéskört úgy tekintjük át, hogy megnézzük a jelenleg 

hatályos rendelkezések szerint mi a helyzet, s mivel július 1-től több rendelkezése hatályba lép a 
törvénynek, szükségesnek tartjuk ennek rövid ismertetését is, azért, hogy legyen összehasonlítási 

lehetősége a testületnek, illetve lássa a jövőben korvonalazódó feladatait is. 

 

Jelenlegi állapot: 

1. 1996-ban a viziközmű vagyon apportálásra került a VASIVÍZ-be. Kérésünkre a zrt. megküldte 

az 1996. júniusi apport listát. Kihangsúlyozzuk, a beapportált vagyontárgyak a zrt. 
tulajdonában vannak!  

2. A zrt. álláspontja: „ehhez a típusú üzemeltetési szerződéshez nem szükséges 

létesítményjegyzék, lista, mivel a  vízellátás és szennyvízelvezetés-tísztítás, mint kötelező 

feladat ellátás megerősítését szolgálja. Ezt a feladatot általános megfogalmazásban az  Rt. 
Alapszabálya is tartalmazza. Nem okoz az problémát, hogy a VASIVÍZ ZRt. a saját 

eszközeire köt üzemeltetési szerződést. Itt a két fél közötti kapcsolatot az alapozza meg – amit 

szerződésben célszerű rögzíteni - , hogy a víz- és szennyvízszolgáltatással , mint kötelező 
önkormányzati feladattal kapcsolatban az ellátásért felelős az Önkormányzat. Ezt a kötelező 

feladatát látja el oly módon, hogy ebbe üzemeltetőként bevonja a VASIVÍZ Zrt-t.  Az 1996-

ban megkötött szindikátusi szerződés túlnyomó része már beépült a VASIVÍZ Zrt. 
Alapszabályába. (a csatolt szindikátusi szerződésnek csupán a 3. és 9. pontja hatályos) 

3. Ezen kívül vannak olyan vizi közműveink-csatorna szakaszok-, amelyek az önkormányzat 
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tulajdonában vannak, azokat nem apportálta a zrt.-be, viszont használati szerződéssel a 

VASIVÍZ zrt. üzemelteti. 
4. A szerződés 5.pontjában a jelenleg érvényes díjak szerepelnek.  
5. Az üzemeltetési szerződés tulajdonképpen a jelenlegi állapotot rögzíti. Vannak az üzemeltetési 

szerződés tervezetben olyan hivatkozások, amelyek csak 2012. július 1-ét követően lépnek 

hatályba, de már szerepel a szerződés tervezetben (pl. a felmondási időre vonatkozó 
rendelkezések, az új önkormányzati törvény feladat ellátási meghatározása egyébként csak 

2013. január 1-én lép majd hatályba)  

 

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.tv. 2012. július 1-től hatályos, a témakört 

rendező szabályai, amelyek ismeretét fontosnak tartjuk: 

 

- Víziközmű – ha az önálló ingatlannak minősül – kizárólag az állam, a települési önkormányzat 
vagy a települési önkormányzatok társulása tulajdonába tartozhat. A törvény általános indokolása 

szerint a jogalkotó célja a tulajdonviszonyok rendezése volt ezzel a törvényalkotással. 

 
- A víziközmű tulajdonosa üzemeltetési pályázat kiírását (az üzemeltetési szerződés megkötésére az 

ellátásért felelős –  a viziközmú  törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Kbt.-ben és a törvényben 

meghatározottak szerint pályázatot köteles kiírni) – ennek hiányában az üzemeltetési szerződés 

megkötését – megelőzően a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést 

végeztet. A vagyonértékelés az üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.  

 

- Adott víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység végzéséhez szükséges víziközmű-üzemeltetési 
jogviszony az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató között létrejött, Hivatal (Magyar Energia 

Hivatal ) által jóváhagyott: 

a) vagyonkezelési szerződésen; 

b) koncessziós szerződésen; vagy 

c) bérleti-üzemeltetési szerződésen alapul. 

 

- A víziközmű-szolgáltatónak az üzemeltetési szerződést vagy annak módosítását jóváhagyásra meg 

kell küldenie a jövőben a Hivatalnak. Az üzemeltetési szerződés legkorábban a Hivatal jóváhagyó 

határozata jogerőre emelkedésének napján léphet hatályba. 

 

-A bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag az ellátásért felelős és olyan víziközmű-szolgáltató 

között jöhet létre a jövőben, amely: 
a) kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában áll, vagy 

b) olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos 

tulajdonosa közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat. 

 

- Bérleti-üzemeltetési szerződés esetében a víziközmű-üzemeltetési jogát a víziközmű-szolgáltató 

bérleti díj fizetése ellenében gyakorolhatja. 

 

- A 2012. július 1-jén meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében – a törvény felhatalmazása 

alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok szerint – vagyonértékelést kell 

végeztetni 2015. december 31-ig. 

 

- Az a gazdálkodó szervezet, amely 2012. július 1-jén eszközei között tulajdonjog, vízvezetési 
szolgalmi jog vagy idegen tulajdonon végzett beruházás, illetve felújítás jogcímén sajátjaként 

víziközművet vagy annak létrehozására irányuló, folyamatban lévő beruházást tart nyilván, az 

ellátásért felelőssel azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról 2013. október 31-ig a 

polgári jog általános szabályai szerint írásban megállapodik. 

Ha a felek a megjelölt határidőre nem állapodtak meg, az ellátásért felelős a gazdálkodó 

szervezettel szemben annak víziközművel, illetve folyamatban lévő beruházással érintett ingatlanára 

nézve kisajátítást kérhet. 
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Összegzés: azzal, hogy a viziközmű törvény az ellátásért felelőst vagylagosan határozza meg, némi 

bizonytalanságot okoz, még akkor is, ha az új önkormányzati törvény 2013. január 1-től hatályos 

rendelkezése szerint a helyi környezet –és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, 
ívóvízellátás, szennyvízelvezetés-kezelés és ártalmatlanítás(csatornaszolgáltatás) olyan helyi 

közügynek, helyben biztosítható közfeladatnak minősülnek, amelyet a helyi önkormányzatok látnak 

el. Ugyanakkor az új Ötv. szerint ezen feladatok ellátásának részletes szabályait külön jogszabályok 
fogják tartalmazni. A viziközmű törvény 27 db jogalkotási felhatalmazást tartalmaz, amelyek ha 

megjelennek, tovább árnyalhatják a helyzetet. A viziközmű törvény szerint  a 2012. július 1-én 

viziközmű szolgáltatást végző köteles 2013. május 31-ig viziközmű szolgáltatói működési engedély 

iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz, az jelenleg nem ismert, hogy ezt az üzemeltetési szerződést 
csatolni kell-e majd a szolgáltatónak, s ha igen, megfelelőnek tartja-e az engedélyező Hivatal. Kérdés 

az is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg használati szerződéssel üzemeltetett vagyon 

vonatkozásában élő szerződés a jövőben elegendő lesz-e. Az új jogi szabályozás további értelmezési 
kérdéseket vet fel, ezek részletezésébe nem bocsátkozunk, viszont érzékeltetni szeretnénk, hogy a 

viziközművek tulajdonlása, üzemeltetése gyakorlatilag az új törvény alapján nem kialakult. Azonban 

az önkormányzatunk részéről célszerű olyan gazdasági társasággal  szerződést kötni a vízközművek 
üzemeltetésére, amely társaság  működtető vagyonának önkormányzatunk is résztulajdonosa, helyben 

van és a vonatkozó jogszabályoknak is megfelel, s gyakorlatilag a feladatot ellátja. 

  
 

Határozati javaslata 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-be apportált 
víziközművek vonatkozásában az előterjesztés 2.számú mellékleteként csatolt üzemeltetési szerződés 

tervezetét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.   

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete az alábbi módosításokkal 
………………..járul hozzá a VASIVÍZ Zrt-be  apportált víziközművek vonatkozásában, az 

előterjesztés   2. számú mellékleteként csatolt üzemeltetési szerződés tervezetének  elfogadásához, és 

ezzel együtt felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

3./  Szentgotthárd Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt-be apportált 

víziközművek vonatkozásában az előterjesztés 2.számú mellékleteként csatolt üzemeltetési szerződés 
tervezetét most nem fogadja el, felkéri a polgármestert, hogy a Vasivíz zrt.-vel, az érintett 

önkormányzatokkal tekintsék át a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.tv.-ből eredő 

aktuális feladatokat, s ezt követően kerüljön vissza a Képviselő-testület elé a tárgybani előterjesztés. 

 
Határidő : azonnal, a 3./pont tekintetében: legkésőbb a 2012. június 27-i Képviselő-testületi ülés 

Felelős :   Huszár Gábor polgármester, Fekete Tamás  irodavezető 

 
Szentgotthárd, 2012. május 16.  

  

 Fekete Tamás 
                                                                                                          műszaki irodavezető 

 

                           
Ellenjegyzem :  Dr Dancsecs Zsolt 

                                Jegyző h. 
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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 
 

Tárgy: Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése; 

tiltott, közösségellenes magatartások meghatározása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Jogszabályi háttér 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012.évi II.tv. (továbbiakban: új Szabs.tv.) 2012. április 15-i hatályba lépésével a 

szabálysértési jog rendszere alapvetően átalakult. Míg 2012. április 15. előtt a 

szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX.tv. , valamint a végrehajtására kiadott 

Kormányrendelet által meghatározott, másrészt a helyi önkormányzatok képviselő-testülete 

által alkotott helyi rendeletben szabálysértéssé nyilvánított magatartások képezték a 

szabálysértési, így szankcionálni rendelt tényállásokat, addig az új szabálysértési törvény 

hatályba lépésével a szabálysértések szabályozása állami monopóliummá vált. Ez azt jelenti, 

hogy az új Szabs.tv. rendelkezik kizárólag a szabálysértési tényállásokról, az 

önkormányzatoknak pedig az új Szabs.tv. 254.§ (2) bekezdése szerint 2012. május 31-ig 

kötelező jelleggel hatályon kívül kell helyezniük az önkormányzati rendeletekben 

meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Tehát helyi önkormányzat szabálysértési 

tényállást nem állapíthat meg a jövőben, illetve azon jogterületen, amely vonatkozásában 

ágazati törvény állapít meg szabályszegési tényállást, szintén nem alkothat párhuzamos 

szabályozást. 

 

Összefoglalva, a jövőben a jogellenes magatartások büntetési rendszere, eltekintve a Btk. által 

szankcionált tényállásoktól, a következő struktúrájú: 

- Új. Szabs.tv. által meghatározott szabálysértési tényállások 

- Ágazati törvények által meghatározott úgynevezett szabályszegések (az ágazati 

törvényekben meghatározott szabályszegési tényállások egyeztetése még nem zárult le 

véglegesen, illetve e tényállások által lefedett jogterület nem került pontosan 

meghatározásra) 

- Módosított, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. (új 

Ötv.) 51.§ (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A 

helyi önkormányzat képviselő-testülete e magtartás elkövetőjével szemben 

önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az 

önkormányzat saját bevételét képezi.  

 

Fenti szabályozásokra tekintettel a Képviselő-testület teendői: 
- Jelen előterjesztés melléklete szerint hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati 

rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

- Majd meghatározni, melyek azok a tevékenységek, magatartások vagy mulasztásban 

megnyilvánuló jogsértések, amelyeket tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánít 

az önkormányzat, s meg kell alkotni a felelősségre vonás eljárási rendjét, azon 

szabályokat, amelyeket az egyébként alkalmazandó közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv.  nem szabályoz.  
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Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új Ötv. 2012. április 15-től 

hatályos 146/A. §-a alapján a közösségellenes magatartások miatt kirótt közigazgatási 

bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható. 

 

II. Szabálysértési rendelkezések önkormányzati rendeleteinkben 

 

Áttekintettük hatályos önkormányzati rendeleteinket, 11 tartalmaz szabálysértési 

rendelkezést, ezek a következők: 
 

1./ 11/2001. (III. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

 

Szabálysértés 

14. § (1) Aki: 

a) a díjmentességet tanúsító igazolványt jogosulatlanul, vagy lejárt érvényességgel 

használja, 

b) 

c) a lakossági kedvezményt biztosító bérletjegyet jogosulatlanul használja, 

szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

d) a R. 10. § (1) - (11) §-ban foglaltakkal visszaél” szabálysértést követ el és 30,-e/Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértési cselekmény elkövetőjével szemben a 

Polgármesteri Hivatal helyszíni bírságolási joggal felruházott ügyintézője 500 Ft-tól 10.000 

Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

2./ 27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 

Az állatok tartásáról 

10. §  

(3)Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

közterületen haszonállatot legeltet, illetve a közterületet ezáltal szennyezi. 

(4)A szabálysértési eljárás lefolytatása a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozik. 

(5)Szabálysértési eljárás esetén az állattartás e rendelet szerinti egyéb feltételei is 

vizsgálhatók. 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2000.(III.31.)ÖKT. sz. 

rendelete az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. 

8.§ 

(1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály nem nyilvánította már 

szabálysértésnek,, úgy a jelen rendelet szerint szabálysértést követ el és 30.000,-Ftig 

terjedő pénzbírsággal sújtható az az ebtulajdonos (ebtartó), aki e rendelet 

2.§,3.§(1) bekezdésének 20a-j.pontjaiban (2)-(4) bek.ezdéseiben, 214.§(1)-(4) 

bek.ezdéseiben, 5.§(2)-(3) bekezdéseiben, 6.§(7)-(8), bekezdéseiben, (4) 

bekezdéseiben és 7.§ (1) bekezdéseiben foglalt előírásokat megszegi. 

(2) A 2006. január 01. napját követően szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható az (1)bek-ben foglaltakon túl azon ebtulajdonos (ebtartó) is, 

aki e rendelet 6. § (4) és (6) bek-ben foglalt előírásokat megszegi. 

(3) A 3. § (1), illetve (3) bekezdés és 4. § (1) – (4) bekezdései szerinti szabálysértés tetten ért 

elkövetőjét a közterület-felügyelők 3.000,- Ft -tól - 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 

sújthatják. 
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4./ 22/2001. (VI. 28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 

A helyi környezetvédelem szabályairól 

8. § Aki az ingatlanok és közterületek tisztántartására, rendjére vonatkozó, e Rendelet 2- 

7.§-aiban megfogalmazott szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. 

11/A § 

(4) Aki a 11/A. § (1) – (2) bekezdésben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben az 

magasabb szintű jogszabályban szabálysértésnek nem minősül -, szabálysértést követ el 

és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(5) A (4) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelők 3.000,- 

Ft -tól - 20.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják 

 

23.§ (1) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 

zöldterületek fenntartására és kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi (19-22.§) 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Közterület-felügyelet 

3.000-Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.” 

A különleges zajokozás bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok 

 

29. §  

(2)b) a 24.§ 100(1) bek. b.) – c.) pontjaiban, az (5)-(6)bek.-ben foglalt szabályokat 

megszegiamennyiben az magasabb szintű jogszabályban szabálysértésnek nem minősül-, 

szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható 

 

33. § A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a 

kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 

illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

 

5./ Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének23/2000.(VI.29.) ÖKT. 

rendelete Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített 

környezet védelméről  

 

19.§ Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e 

rendelet 1311 §-ban foglalt kötelezettségeit megszegi-amennyiben cselekménye 

súlyosabb elbírálás alá nem esik- szabálysértést követ el és 30.000,-forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

 

6./5/2002. (II.28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 

A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről 

14. § (1)7 Aki e rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti, - 

amennyiben súlyosabb, külön jogszabály szerint szankcionálhat cselekmény nem valósul 

meg,- szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására Szentgotthárd Város Jegyzője jogosult. 

 

7./ 35/2000.(X.26.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete A 

temetőkről és a temetkezésekről 

 

4. § (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

ellátását a jegyző ellenőrzi. Ennek keretében: 
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a) a temető fenntartóját és üzemeltetőjét felhívhatja a jogszabályokban és 

a temető szabályzatában foglalt rendelkezések betartására; 

b) a szabályok megszegőivel szemben szabálysértési eljárást folytathat le; 

 

30. § (1) Amennyiben a cselekmény nem bűncselekmény, szabálysértést követ 

el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben foglaltakat 

megszegi, vagy kijátssza; így elsősorban: 

a) a temető rendjét megszegi,csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő  

magatartást tanúsít, engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a 

temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, nem a kijelölt helyen 

tárolja épületeiben a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, 

nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet, állatot bevisz, 

b) a sírgödröt kifalazza, 

c) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez, 

d) lezárt temetőben sírboltot épít, 

e) bejelentés nélkül végez munkát 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 

8./Szentgotthárd Város Önkormányzatának 3/1992. (IV.24.)ÖKT. rendelete a városi címer, 

zászló és a Szentgotthárd név használatáról 

 

5.§(4)A hozzájárulásban rögzítettektől eltérő felhasználás esetén szabálysértési eljárás 

kezdeményezhető , és a hozzájárulást a polgármester visszavonhatja. 

IV. Fejezet 

Szabálysértés 

17.§ (1) Amennyiben a cselekmény nem bűncselekmény, szabálysértést követ el az aki 

a.)a jelen rendelet 3.§,4.§,7.§,8.§,10.§(1), 11.§,12.§ (1) és (2) bekezdésében, 

valamint 14. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt rendelkezéseket 

megszegi; 

b.)a hozzájárulásban el írt feltételekkel megsérti, vagy kijátssza 30,000.- Ft-ig 

terjed pénzbírsággal sújtható. 

(2)Az engedély nélküli használót az engedély megszerzésére fel kell szólítani 

 

9./ SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/1995.(V.25.)ÖKT. rendelete 

az Ipari Park RRT.átmeneti szabályozási el írásairól 

 

5.§ 

1.Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen önkormányzati rendeletben 

foglaltakat megszegi, vagy kijátssza. 

 

 

10./ 11/1999. (IV. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Rendelete A közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről 

 

XV. 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

23. § (1) 81 Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt esetekben nem köt hatósági 

szerződést; e rendelet 2.§(7) bek-ben foglalt közterülethasználati tilalmat megsérti;e rendelet 
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10. § (1) és (3) 82továbbá a 20.§(3) – (6) bekezdésében megfogalmazott szabályokat 

megszegi; 

e rendelet 22.§ (1) bek. b.) pontját megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelők 

2.000-10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatják. 

(3)A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díj 

fizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól. 

 

11./ 41/2001. (XI. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete 

A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

 

Záró rendelkezések 

12. § (1)12 Jelen rendelet 3.§(1), 4.§, (3), (4), 7.§(1),(2) bekezdésben foglaltak 

megszegése, továbbá a 11.§(1)bekezdés szerinti szerződéskötési kötelezettség nem teljesítése 

szabálysértésnek minősül és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Helyszíni bírságolásra a jegyző által feljogosított személyek jogosultak. 

 
 

III. Tiltott, közösségellenes magatartás 
 

Az I. és II. pontokban foglaltakat tekintve, indokoltnak tűnik már ezen előterjesztés kapcsán 

némely magatartást közösség ellenesnek nyilvánítani. Ugyanis előfordulhat az a helyzet, hogy 

bizonyos jogellenes magatartásokat, vagy mulasztásokat törvény nem definiál 

szabálysértésként, szabályszegés sem ágazati törvény szerint, ugyanakkor előzőleg 

önkormányzati rendelettel szabálysértéssé nyilvánítottuk, a helyi rendelet kötelező hatályon 

kívül helyezésével azonban büntetlenül maradhatnak olyan magatartások, amelyeket viszont a 

helyi közösség szempontjából, a lakosság érdekeit, nyugalmát figyelembe véve indokolt 

szankcionálni. 

A jelenlegi jogi szabályozás nem ad támpontot arra, hogy mi minősülhet tiltott, 

közösségellenes magatartásnak, nyilván azok a magatartások, amelyek nem minősülnek 

bűncselekménynek, szabálysértésnek, szabályszegésnek, tehát amelyeket a helyi 

önkormányzat annak minősít. E tekintetben körültekintően kell eljárni, hogy se magasabb 

szintű jogszabályba ne ütközzön a helyi jogalkotás, se párhuzamos szabályozásra ne kerüljön 

sor. 

Az új Ötv. 143.§ (4) bekezdés e./ pontja hatalmazza fel a helyi önkormányzat képviselő-

testületét, hogy rendeletben szabályozza a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint 

a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.  

A 2012.évi XXXI.tv. , amely többek között módosította az új Ötv-t, úgy rendelkezik, hogy: 

„23. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: új Ötv.) 51. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:  

"(4) A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat 

tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e 

magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 

rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi."  

(3) Az új Ötv. a következő 146/A. §-sal egészül ki:  

"146/A. § Az 51. § (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával 

kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható."  
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A képviselő-testületnek nemcsak a közösségellenes magatartásokat, hanem a bírság 

kiszabásának szabályait is meg kell határoznia. 

Mivel a szankció közigazgatási bírság, ezért eljárási szabályként a  közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. (Ket.) szabályai 

alkalmazandók, viszont a „bírság” jellegét tekintve „szabálysértési”, ezért indokolt a Ket. által 

szabályozott eljárási rendelkezések mellé a helyi rendeletben néhány kiegészítő eljárási 

szabályt rögzíteni.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. május 14. 

 

 

        Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …../2012. (… . …) 

önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést tartalmazó 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes tevékenységek tiltott, 

közösségellenessé minősítése tárgyában 
 

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

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 143.§ 

(4) bekezdés e./pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 

a./pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.51.§ (4) 

bekezdésében és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II.tv. 254.§ (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.§ A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet 14.§ (1) – (2) bekezdése hatályát veszti.  

 

2.§  Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (3)- (5) 

bekezdése hatályát veszti.  

 

3.§ Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000.(III.31.) önkormányzati 

rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható, aki a rendelet  3.§ (1) bekezdés a./, c./-f./, h./-j./ pontjában, a 4.§ (1)-(3) 

bekezdésében, valamint a rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltakat megvalósítja.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a 

Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.  

 

(3) A rendelet 3.§ (1) bekezdés c./-f./, h./- j./ pontja, a 4.§ (1) bekezdésében a közterületen 

megvalósított magatartás, a 4.§ (2), (3) bekezdése szerinti tényállás megvalósulása esetén a 

közterület – felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 

4.§ (1) A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet 8. §-a a következők szerint módosul: 

„8.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és 150.000 Forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható, aki a rendelet 2.§(1), (8)-(10) bekezdésében, a 2/A.§ (4) bekezdésében, a 

2/C.§ (5) bekezdésében, a 3.§ (2), (8), (9) bekezdésében, a 6.§-ban az ingatlanok és 

közterületek tisztántartására, rendjére vonatkozó szabályokat megszegi, továbbá az, aki a 11.§ 

(1) bekezdés a./pontjában, a (2), (4), (5) bekezdésében, a rendelet 11/A. § (1) – (2) 

bekezdésében foglaltakat megszegi, a zöldterületek fenntartására és kezelésére vonatkozóan a 

rendelet 19. § (1), (2) bekezdését, 20.§ (4)-(6) bekezdésében, 22.§ (1)-(3) bekezdése szerinti 

szabályokat megszegi, valamint aki a rendelet 24.§ (1) bek. b./ pontjában  foglalt zajvédelmi 

előírásokat megszegi. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a 

Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.  

 

(3) A rendelet 2.§ (8), (9) bekezdése, a 2/A.§ (4) bekezdése, a 2/C.§ (5) bekezdése, a 3.§ (2), 

(8), (9) bekezdése, a 11/A.§(1), (2) bekezdése, a 20.§ (4)-(6) bekezdése szerinti tényállás 
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megvalósulása esetén a közterület – felügyelő 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat 

ki.” 

 

4.§ (2) A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet 11/A.§(4), (5) bekezdése, 23.§ (1), (2)  bekezdése, a 29.§ (2) bek. b) pontja hatályát 

veszti. 

 

5.§ A Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet 

védelméről szóló 23/2000.(VI.29.) önkormányzati rendelet  19.§-a hatályát veszti.  

 
6.§ A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes 

elhelyezéséről1 szóló 5/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 14.§ -a hatályát veszti.  

 

7.§ (1) A temetőkről és a temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet 4. 

§ (1) bekezdés b.) pontja ( „A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

ellátását a jegyző ellenőrzi. Ennek keretében: b) a szabályok megszegőivel szemben 

szabálysértési eljárást folytathat le”) hatályát veszti. 

 

7.§ (2) A temetőkről és a temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.) rendelet 30.§ (1) bekezdése 

a következők szerint módosul:  

„30.§(1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ezért  150.000 Ft-ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható, aki 

a) a temető rendjét megszegi,csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő 

magatartást tanúsít, engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a 

temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, nem a kijelölt helyen 

tárolja, épületeiben a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, 

nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet, állatot bevisz, 

b) a sírgödröt kifalazza, 

c) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez, 

d) lezárt temetőben sírboltot épít, 

e) bejelentés nélkül végez munkát  

 

7.§ (3) A temetőkről és a temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.) rendelet 30.§ (2) bekezdése 

a következők szerint módosul: 

„30.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a 

Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. „ 

  
7.§ (4) A temetőkről és a temetkezésekről szóló 35/2000.(X.26.) rendelet 30.§-a a következő 

(3) bekezdéssel egészül ki:  

„(3) Az (1) bekezdés szerinti  tényállás megvalósulása esetén a közterület – felügyelő 50.000 

Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 

8.§ (1) A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 3/1992. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdésének „szabálysértési eljárás kezdeményezhető, és” 

szövegrésze hatályát veszti. 

 

8.§ (2) A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 3/1992. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet 17.§ (1), (2) bekezdése hatályát veszti.  
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9.§ Az Ipari Park RRT.átmeneti szabályozási előírásairól szóló 19/1995.(V.25.) 

önkormányzati rendelet 6.§-a hatályát veszti. 

 

10.§ (1) A közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. 

(IV. 1.) önkormányzati rendelet  23.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„23.§ (1) a./ Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ezért 150.000.- Ft –ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható, aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt esetekben 

nem köt hatósági szerződést; e rendelet 2.§(7) bek-ben foglalt közterület használati 
tilalmat megsérti;e rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 20.§(3) – (6) 
bekezdésében megfogalmazott szabályokat megszegi; e rendelet 22.§ (1) bek. b.) 
pontját megszegi. 
 

b./ A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a jegyzőre 

ruházza át.”  

 

10.§ (2) A közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. 

(IV. 1.) önkormányzati rendelet  23.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23.§ (2) Az (1) bekezdés  szerinti tiltott, közösségellenes magatartásokat tanúsítókat a 
közterület-felügyelő  50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja.  

10.§ (3) A közterületek használatáról, rendjéről illetve a közterületek bontásáról és 

helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről szóló 11/1999. 

(IV. 1.) önkormányzati rendelet  23.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„23.§ (3) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabott és befizetett helyszínbírság, 

illetve  a közigazgatási bírság jogerős megállapítása nem mentesít a közterület-használati 
díj fizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól.” 
 

11.§ (1) A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„12.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ezért  150.000.- Ft –ig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható, aki a  rendelet 3.§(1), 4.§ (4), 7.§(1),(2) bekezdésben 
foglaltakat  megszegi, továbbá a 11.§(1)bekezdés szerinti szerződéskötési 
kötelezettségét nem teljesíti.” 
 
11.§ (2) A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a 

Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. „ 

 

11.§ (3) A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet 12.§-a a következő  (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„12.§ A rendelet 3.§(1) bekezdése, 4.§ (4) bekezdése, 7.§ (1), (2) bekezdése szerinti tiltott, 

közösségellenes magatartásokat tanúsítókat a közterület-felügyelő  50.000,- Ft-ig terjedő 

helyszíni bírsággal sújthatja.  

Eljárási rendelkezések 

 

12.§ (1)Tiltott, közösségellenes magatartás miatt nem vonható felelősségre, aki a cselekmény 

elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, aki a cselekményt az elmeműködésnek 

a beszámíthatóságot kizáró kóros állapotában követte el. 

(2) Nem vonható felelősségre az sem, aki a cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó 

elmeállapotban követte el, ha nyilvánvaló, hogy ez a körülmény a cselekmény elkövetését 

befolyásolta.  

 

13.§ A tiltott, közösségellenes magatartások miatt megállapított helyszínbírságot, kiszabott 

közigazgatási bírságot Szentgotthárd Városi Önkormányzat Egyéb bevételek elnevezésű,  

11747068-15421481-08800000 számú számlájára kell befizetni készpénzátutalási megbízáson 

vagy banki átutalással, a helyszínbírság kiszabásáról szóló döntés közlésétől, valamint a 

közigazgatási bírság megállapításáról szóló  döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 

napon belül.  

 

14.§ (1) A gépjárművel elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás miatt a helyszíni 

bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi 

rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó 

készpénz átutalási megbízást megküldeni.  

(2) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, az 

eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, 

ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött készpénz átutalási megbízáson vagy banki 

átutalással a helyszíni bírságot az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem fizetik 

meg.  
 

15.§(1) Nincs helye felelősségre vonásnak, ha a tiltott, közösségellenes magtartás elkövetése 

óta hat hónap eltelt .  

(2) Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a tiltott, közösségellenes 

magtartás tényállása megvalósul. 

(3) Ha a tiltott, közösségellenes magtartás jogellenes állapot előidézésével, illetve 

fenntartásával vagy kötelesség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az elévülési 

határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll, illetve amíg a kötelesség nem 

teljesül.  

(4) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye felelősségre vonásnak.  
 

16.§ Nem lehet végrehajtani a helyszínbírságot, a közigazgatási bírságot, ha a helyszínbírság 

közlésétől, a közigazgatási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számítva 

egy év eltelt.  

(2) Az elévülési időbe nem számít be a közigazgatási bírság esetében a halasztásra és a 

részletfizetésre engedélyezett idő.  

(3) Az elévülést félbeszakítja a  végrehajtás iránt tett intézkedés. A félbeszakítás napjával az 

elévülés határideje újrakezdődik. A helyszínbírság közlésétől, a közigazgatási bírságot 

megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két év elteltével nincs helye 

végrehajtásnak.  
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17.§  Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba; a tiltott, közösségellenes 

magatartásra vonatkozó szabályokat a rendelet hatályba lépését követően megvalósított 

jogsértések esetén kell alkalmazni. 

 

 

Huszár Gábor      Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester               jegyző 

Kihirdetve: 2012.  

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                         Jegyző 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: a díjmentességet tanúsító igazolvány jogosulatlan, illv. lejárt érvényességgel való használata, valamint 

a lakossági kedvezményt biztosító bérletjegy jogosulatlan használata szerepelt szabálysértési tényállásként, 

mindezeknek tiltott, közösségellenes magatartásként való szabályozása nem indokolt. 

 

2.§-hoz: az állattartási rendeletünkben szabálysértéssé nyilvánított magatartást (közterületen haszonállatot 

legeltet, illetve a közterületet ezáltal szennyezi) az új szabálysértési törvény mint köztisztasági szabálysértést 

szabályozza már. S egyben helyszínbírságolási felhatalmazást is tartalmaz a közterület-felügyelők 

vonatkozásában. 

 

3.§-hoz: az ebtartási rendeletünk alapján eljárhat a polgármester is átruházott hatáskörében önkormányzati 

hatósági ügyként kezelve a jogsértést. Jegyzőre átruházott tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos 

eljárást határoztunk meg azon esetekben, amelyek eredetileg szabálysértések voltak, de nem szabályozza, nem 

tiltja az új szabs. tv. 193.§-a szerinti veszélyeztetés kutyával szabálysértési tényállás. Így alapvetően 

közösségellenesek lesznek a közterületen ebbel elkövetett jogsértések, amelyek nem minősülnek 

szabálysértésnek a szabs.tv. alapján, pl. bizonyos közterületekre-közparkokba való eb bevitel, milyen életkorú 

személy vezethet ebet, az ebfuttatás szabályainak megsértése. A közterület-felügyeletet ott ruháznánk fel 

helyszínbírság kiszabás lehetőségével, ahol életszerűen intézkedési lehetőségük lehet. 

 

4.§,-hoz: a helyi környezetvédelmi rendeletünkből hatályon kívül helyeztük a szabálysértési rendelkezéseket. A 

korábban szabálysértéssé nyilvánított tényállásokat összevetettük az ágazati törvényekkel és rendeletekkel, 

valamint az új szabálysértési törvénnyel, s csak azt minősítettük közösségellenessé, amelyet más jogszabály 

nem szankcionál. Itt megjegyezzük, hogy meglehetősen heterogén a rendeletünk szabályozása is, és nehéz volt 

az ágazati törvényekkel való összevetése is, így nem kizárt, hogy a terjengős központi szabályozás minden 

területét át tudtuk tekinteni. Továbbá a helyszínbírságolási lehetőséget mindenhol megtartottuk, ahol eredetileg 

a szabálysértési tényállás kapcsán is az volt, s jelenleg is közösségellenessé is nyilvánítottuk. 

 

5.§-hoz: szabálysértési rendelkezés hatályon kívül helyezése.  

 

6.§-hoz: szabálysértési rendelkezés hatályon kívül helyezése.  

 

7.§-hoz: a korábbi szabálysértési rendelkezést megőriztük tiltott, közösségellenes magatartásként, hasonlóan a 

helyszínbírságolási rendelkezéseket.  

 

8.§-hoz: szabálysértési rendelkezés hatályon kívül helyezése 

 

9.§-hoz: szabálysértési rendelkezés hatályon kívül helyezése 

 

10.§-hoz: alapvetően a korábban szabálysértési tényállásként kezelt rendelkezéseket tiltott, közösségellenes 

magatartássá minősítettük, a helyszínbírságolási lehetőség megadásával. 

 

11.§-hoz: alapvetően a korábban szabálysértési tényállásként kezelt rendelkezéseket tiltott, közösségellenes 

magatartássá minősítettük, a helyszínbírságolási lehetőség megadásával. 

 

12.§-16.§-hoz: Mivel a tiltott, közösségellenes magatartás  szankciója közigazgatási bírság, ezért eljárási 

szabályként a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. (Ket.) 

szabályai alkalmazandók, viszont a „bírság” jellegét tekintve „szabálysértési”, ezért indokolt a Ket. által 

szabályozott eljárási rendelkezések mellé a helyi rendeletben néhány kiegészítő eljárási szabályt rögzíteni. Ezért 

szerepeltetünk a rendelet tervezetben felelősséget kizáró okokat; a kiszabott bírságok az új, módosított Ötv. 
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szerint az önkormányzat bevételét képezik, így meghatározzuk, hogy hova és hogyan kell a befizetést teljesíteni; 

a Ket. a helyszínbírságolásnál azt az esetet szabályozza, amikor az „elkövető” a helyszínen tartózkodik és a 

jogsértést elismeri illv. nem ismeri el, de gépjárművel elkövetett jogsértés esetén általában az „elkövető” nincs 

jelen, ebben az esetben alkalmazandó eljárást is indokolt szabályozni; a Ket. a hatósági eljárásoknál nem állapít 

meg időbeli korlátot a cselekmények eljárás alá vonhatóságára, csak az ügyintézési határidőre, ezért erre 

vezetnénk be szabályokat; a Ket. a jogerős döntések végrehajtásához való jog elévülésére a 142.§-ában nagyon 

hosszú- 5 éves elévülési időt határoz meg, ez a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes 

magatartásoknál nagyon elhúzódó eljárást okozna- az „elkövetéstől” számítva a jogkövetkezmény 

kikényszerítése nagyon távol esne időben, de mivel a Ket. lehetővé teszi, hogy jogszabály ennél rövidebb 

elévülési határidőt állapítson meg, helyi rendeletünkben élünk ezzel a lehetőséggel. 

A végrehajtásra ugyancsak irányadó további törvényi rendelkezések is 5 éves elévülési időt adnak. Az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. szerint  - a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és 

rendbírság kivételével - a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság 

miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és adók módjára kell 

behajtani.  

Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv. szerint az adótartozás végrehajtásához, a költségvetési támogatás 

kiutalásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásához való jog 

elévülésére ezt a szabályt kell alkalmazni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére. 

 

Tárgy : Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
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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 926 és 928/1 hrsz-ú 

ingatlanaiból, melyhez 8 személy és a PRONAS részére a 67/2012. számú határozat 4.) pontja alapján hozzá is 

járult. 

„4.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat által meghirdetett 
Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott 
haszonkölcsönbe adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 926 és 928/1 
hrsz-ú ingatlant Trifusz József Szentgotthárd Árpád u. 17., Herczeg István Szentgotthárd Honvéd u. 
19., Csuk Roland Szentgotthárd Petőfi S. u . 39., Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. 
I/5., Horváth Brigitta Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. Hámori Attila Szentgotthárd Pável Á. ltp. 5. I/3., 
Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll K. tér 1. és Papfalvi Gábor Szentgotthárd Szabadság tér 2. alatti 
magánszemélyek valamint a PRONASZ Egyesület Szentgotthárd számára. A. szerződő felek 
kötelezettsége, hogy a területet közösen rendbe tegyék és azon mezőgazdasági tevékenységet 
folytassanak. A területen a rend fenntartásáért közösen felelnek. 
A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól.” 

 

A szentgotthárdi 926 hrsz-ú, területrészen maradt szabad terület, melyre Takács Arnold 9970 Szentgotthárd, 

Kethelyi u. 33. sz. alatti lakos jelezte igényét Hivatalunk felé.  

 

Ahhoz, hogy Takács Arnolddal is Haszonkölcsön Szerződést köthessünk, a Vagyonrendelet szerint szükséges a 

Képviselő-testület hozzájárulása. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által 

meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe 

adás alapján a szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön 
szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek közé Takács Arnold 9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 33. sz. 

alatti lakos felvételre kerüljön. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2012. május 10. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

       műszaki irodavezető 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     

 

 

J E L E N T É S 
 

a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

I. Lejárt határidejű határozatok: 
 

87/2005. számú képviselő-testületi határozat 4. pontja: 
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A 87/2005.sz. határozat 4. pontja szerint: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a III. Béla Szakképző Iskola és  Kollégium 

intézményét, hogy minden tanév végén az adott évben folyt felnőttképzésről szíveskedjen tájékoztatást 

adni(szöveges, statisztikai), az Iskolától az alábbi beszámoló érkezett 

 

                                                                       

 

 FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 

2011/2012-es tanév 

 

I. 

  Az elmúlt évekhez hasonlóan, a tanfolyamok számának alakulásánál még mindig érződik a nehéz gazdasági 

helyzet. Változatlanul fennáll, hogy a jelentkezők finanszírozási nehézségekkel küszködnek, valamint az is, 

hogy a cégek, vállalatok lehetősége is korlátozott.  

Ezért is vettük örömmel a Natúrpark Térségfejlesztési Nonprofit Kft. felkérését 2012. március hónapban 

Állásbörze megszervezésére és lebonyolítására. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte. 

 

Az Opel gyár fejlesztésével összefüggésben kialakult rendszeres együttműködés révén, a tanév során több 

továbbképzés is realizálódott. Három alkalommal 32-32 órás NC alapképzést tartottunk karbantartók részére, 

míg egy-egy alkalommal 3 illetve 8 órás képzést Megmunkálási sorrend, technológiai alapok és Rajzolvasás, 

tűrések témakörökben képeztük a gyár dolgozóit.  

Tervezés alatt van Autocad 30 órás képzés kivitelezése, amely várhatóan augusztus hónap folyamán 

realizálódik. Ezen kívül a gyár dolgozói részére Villanyszerelő OKJ-s képzés megvalósítására is folynak az 

előkészületek. 

 

A 2011-ben elnyert ajánlattételi pályázatunk eredményeképpen a Munkaügyi Központ támogatásával 2011. 

október hónapban OKJ-s végzettséget adó Villanyszerelő szakképesítést adó képzést indítottunk 12 fővel. A 

tanfolyam 2012. április 19-én befejeződött, a hallgatók szakmai vizsgájára május 17-18-án kerül sor. 

 Az előző évekhez hasonlóan a Munkaügyi Központ ajánlattételi pályázati felhívására benyújtottuk 

pályázatunkat két képzésre (CNC-forgácsoló és Villanyszerelő) melyet elfogadtak. Ennek eredményeképpen 

június hónapban CNC-forgácsoló, az ősz folyamán pedig Villanyszerelő képzést indíthatunk támogatással.  

 

Intézményünk augusztus hónapban beadta intézményakkreditáció megújítására a dokumentációt a FAT-hoz. Az 

elbírálást követően 2015. október 24-ig érvényes akkreditációval rendelkezünk. 

 

 

II. Összesítő táblázat a tanév tanfolyamairól 

Ebben a tanévben, május végéig 106 fő felnőtt képzése fejeződik be: 

 

Képzés megnevezése létszám (fő) 

NC alapképzés karbantartók részére 
(Opel Szentgotthárd Kft. dolgozói részére) 

Időpontok: 2011. szeptember, 2011. november, 2012. 

február 

62 fő 

Megmunkálási sorrend, technológiai alapok 

(Opel Szentgotthárd Kft. dolgozói részére) 

Időpontok: 2012. február 

26 fő 

Rajzolvasás, tűrések 

(Opel Szentgotthárd Kft. dolgozói részére) 

Időpontok: 2012. február 

6 fő 

Villanyszerelő 12 fő 
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 (Munkaügyi Központ támogatásával)  

 Lezárult: 2012. április 

Vizsga időpontja: 2012. május 17-18 

Összesen 106 fő 

 

II. Az intézmény képzési kínálata a 2012. év második felére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234/2011. számú képviselő-testületi határozat: 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte ki, hogy civil 

szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében egész nyáron nyári táborok szerveződjenek 

gyermekek számára. 

 

2012. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek: 

 

Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: 

PKKE Kismesterségek nyomában 2012.07.02-07-06. 

PKKE Banyatanya 2012.07.09-07.13. 

PKKE Kismesterségek nyomában 2012.07.16-07.20. 

PKKE Tánctábor 2012.07.30-08.03. 

PKKE Hagyományőrző és 

természetvédő 

2012.08.06-08.10. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

Nyári olvasótábor 2012.06.18-06.22. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 

Nyári olvasótábor 2012.08.27-08.31. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár (Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi 

olvasótábor 

2012.07.02-07.06. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár (Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi 

olvasótábor 

2012.07.09-07.13. 

III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium 

(a HEALTHY YOUTH című, 

SI-HU-2-2-019 számú 

projekt keretében) 

„Életmód”  2012.06.18-06.22. 

megnevezés 

Vendéglátó eladó 

Szakács 

Szállodai szobaasszony 

Kereskedő boltvezető 

Textiltermék- összeállító 

Szövő 

CNC forgácsoló 

Gyártósori munkás 

Villanyszerelő 

ECDL Start és Full 

ECDL Webkezdő 

ECDL Képszerkesztő 

Idegen nyelvi képzések: angol, német, szlovén 
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SZOI Általános Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyam 

Zalabéri táborozás 2012.07.02-07.06. 

SZOI Általános Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyam 

Zalabéri táborozás 2012.07.06-07.10. 

SZOI Általános Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyam 

Erzsébet-tábor pályázat 

(Balatonberény) 

2012.06.25-06.30. 

SZOI Takács Jenő AMI Művészeti tábor 2012.08.13-08.19. 

St.Gotthard Spa&Wellness Nyári élmény tábor hetente 

Róm. Katolikus Plébánia Hittantábor 2012.06.18-07.22. 

Evangélikus Egyház Hittantábor 2012.07.16-07.20. 

 

 

 

58/2012. számú képviselő-testületi határozat 2. pontja: 

 

Jogi és Koordinációs Iroda 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2012. számú Képviselő-testületi határozata 2. 

pontjában felkérte a Polgármesteri Hivatalt és a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet, hogy egy, az Európa a 

polgárokért program keretében a 2013. évi Szentgotthárdi Történelmi Napok alatt megrendezendő testvérvárosi 

találkozóhoz programtervet és előzetes költségkalkulációt tartalmazó előterjesztést készítsen legkésőbb a 2012. 

májusi képviselő-testületi ülésre. Mivel azonban az eltelt időszakban még nem sikerült testvérvárosainktól a 

tervezet összeállításához szükséges valamennyi információt begyűjteni, egyelőre csak itt, a két ülés közti 

jelentésben számolunk be a fejleményekről, lehetőségekről. 

 

A határozat felelősöknek történő kiközlését követően április 13-án tartottuk az első egyeztető megbeszélést a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel. Mivel mindhárom élő testvérvárosunkban működnek kulturális csoportok, 

megállapodtunk, hogy ebben az irányban keresnénk a meghívandók körét. Szóba jöhetnek fúvószenekarok, 

énekkarok, tánccsoportok. 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület, felvéve a kapcsolatot testvérvárosaink turisztikai információs 

központjaival, április 24-én az alábbi elérhetőségeket kapta: 

 

Tarvisio: 

MAIZINGER Federico PRESIDENTE  GRUPPO BANDISTICO DELLA VALCANALE Via delle Miniere,11 33010 UGOVIZZA 

SANDRINI 

Alfredo PRESIDENTE  KANALTALER KULTURVEREIN (tel.348-

6553474) 

Via Bamberga, 1 33018 TARVISIO 

MISSONI Anna PRESIDENTE OTTETTO LUSSARI Via Vittorio Veneto 33018 TARVISIO 

MOSCHITZ Gabriele PRESIDENTE OTTETO MASCHILE - CORALE MANGART Via Duomo 33020 CAMPOROSSO-TARVISIO 

MAIZINGER Ernesto  PRESIDENTE  Ass.ne Suonatori Corni da Caccia Valcanale Via Friuli, 43 33010 TARVISIO C.LE 

  

Izola: 

1.) KD pihalni orkester Izola (Izola's brass band) 

6310 Izola, Trg Edbina Kristana 1. 

Manager: Denis Lovrečič, tel. n° +386 40 559 717, e-mail: denis.lovre@siol.net 

Band conductor: Mirko Orlač, tel. n° +386 40 798 861, e-mail: mirko.pozavna@gmail.com 

General e-mail: pihalni.izola@gmail.com and website: www.pihalni-izola.com 

2.) 3 Big band orchestra 

6310 Izola, Tomažičeva 15. 

Contact person: Aleš Bolje, tel. n° +386 5 641 86 60 

3.) Titty dance (dance group) 

mailto:denis.lovre@siol.net
mailto:mirko.pozavna@gmail.com
mailto:pihalni.izola@gmail.com
http://www.pihalni-izola.com/
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6310 Izola, Mladinska ulica 43. 

Contac n°: +386 5 64 17 020 and +386 31 579 214 

4.) Kulturno umetniško društvo Balerima (cultural and arts association Balerima) 

6310 Izola, Gregorčičeva ulica 21. 

Contact n°: +386 41 403 922 and e-mail: balerima@gmail.com 

5.) Plesni studio LAI (dance studio LAI) 

6310 Izola, Strma pot 28. 

Contact person: Lilijana Ujčič, tel. n° +386 41 799 513 and e-mail: lilolai@siol.net 

 

Sajnos Walldürnből nem kaptunk visszajelzést, de természetesen tudunk a fúvós zenekarukról, illetve Walldürn 

honlapján számos kórus elérhetősége is megtalálható. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje a 2013. január 1. és 2013. szeptember 30. között megvalósítandó 

programokra 2012. szeptember 1. A mi programunkat 2013 nyarán, a Szentgotthárdi Történelmi Napok alatt 

tartanánk. Ebben az esetben a programismertető szerint várhatóan még egy későbbi beadási határidő is 

rendelkezésünkre fog állni (a 2013. június 1. és 2014. február 28. között rendezett találkozókra), ez pedig 2013. 

február 1. A pályázókat a beadási határidőt követő negyedik hónap során értesítik a kiválasztási eljárás 

eredményéről. Valószínűleg esetünkben a második beadási határidőtől számítva ez 2013 májusában lesz. 

 

A találkozó időtartama a Történelmi Napokhoz igazodva 3 nap lenne. A második napra terveznénk a csoportok 

fellépését és a kísérő programokat. 

 

A meghívottak létszáma és a rendezvény időtartama határozza meg a támogatás összegét az alábbi táblázat 

alapján (zölden kiemelve a táblázat alatti 3 példát): 

 
 Napok száma Napok száma 

Részt vevők száma 10 vagy annál kevesebb nap 10-nél több nap 

 
>190 

 

 
25000 
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mailto:balerima@gmail.com
mailto:lilolai@siol.net


 

 113/141 

41-55 
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Ha tehát a három testvérvárosból egy-egy busznyi csapatot látnánk vendégül, ez kb. 150 meghívott. Ezzel a 

létszámmal és 10 napnál rövidebb idejű rendezvénnyel a pályázati kiírás átalánydíj-számítási táblázata szerint – 

pozitív elbírálás esetén – 21.000,- euro összegű támogatást kaphatnánk. A projekt azonban utófinanszírozású, 

azaz ezt a jelenleg több mint 6 millió Ft-nyi összeget nekünk kellene megelőlegeznünk, és azt csak a program 

végrehajtását követően általunk megküldendő zárójelentésbe foglalt kifizetési kérelemre kapnánk meg. 

 

Ha mindhárom testvérvárosból 17-23 vendéget hívnánk, így az 56-70 meghívottal és 3 napos programmal 

számolva 9.000,- euro támogatásban részesülhetnénk. Ez jelenleg valamivel több mint 2,5 millió Ft. 

Nyilvánvalóan ennek az összegnek a megelőlegezése kisebb gondot okozna önkormányzatunknak, kiváltképp, 

ha ebben a Történelmi Napokra szánt összeggel és az Önkormányzati Erőforrások Bizottsága esetleges keretével 

is számolhatunk. 

 

A legkisebb költségvetéssel akkor szervezhetnénk meg a találkozót, ha mindhárom városból 9-13 meghívott 

jönne. A programon ugyanis minimálisan 25 testvérvárosból meghívott vendégnek kell részt vennie, a 

támogatás összege minimálisan 5.000,- euro, amit 25-40 vendég esetén kaphatunk, ha kevesebb mint 10 napig 

tart a találkozó. Ebben az esetben tehát kevesebb mint 1,5 millió Ft lenne a támogatási összeg, amit meg ke llene 

előlegeznünk, viszont jelentősen behatárolnánk a meghívandók körét (kisebb létszámú együttesek, kamara 

zenekar, kamarakórus, kis létszámú táncos produkció stb.). 

 

Társfinanszírozásról lévén szó valamekkora önrészt fel kell mutatni. A pályázati támogatásból a vendégként 

érkező testvérvárosi delegációk útiköltsége is támogatható. Testvérvárosi szerződéseink értelmében azonban a 

kiutazás költségét mindkét fél maga állja. Ez alapján tehát a testvérvárosi delegációk útiköltsége képezheti az 

önrész egy részét, s ha szükséges, az Önkormányzati Erőforrás Bizottság remélhetően jövőre is meglévő 

keretéből is felhasználhatnánk kb. akkora összeget, mint amekkora testvérvárosaink átlagos útiköltsége lesz.  

 

A Testvérvárosi program egyik fő célja, hogy elősegítse az európai polgárok közötti közvetlen cseréket. Ezt, 

azaz a polgárok közötti közvetlen személyes, baráti kapcsolatok kialakulását leginkább úgy tudnánk elérni, ha a 

testvérvárosi delegációk tagjait elsősorban szentgotthárdi családoknál helyeznénk el, s csak azok kerülnének 

hotelba, panzióba, akiket ily módon nem sikerül elszállásolni, esetleg a delegációk vezetői. A reggeli a 

vendéglátó családnál lenne, s csak az ebéd és a vacsora lenne közös szervezésű. 

Ezt a szentgotthárdiak körében meg kellene hirdetni oly módon, hogy felajánlásuk esetén elsősorban a 

programban részt vevők (fellépő civil szervezetek tagjai, önkéntes segítők, kísérők) szállásolnák el a 

vendégeket. Az önkéntes szállásadók joggal remélhetik, hogy viszonozni fogják kedvességüket, ha vendégük 

városába látogatnak. 

 

A rendezvény megfelelő szintű koordinálásához, lebonyolításához várhatóan több önkéntes segítőre lesz 

szükség, akik az egyes csoportokat kísérik – ők lehetnek középiskolások vagy civil aktivisták pl. a helyi fellépő 

egyesületek tagjai közül. Szükség lesz még természetesen szlovén, német és olasz tolmácsokra is, vagy 

megállapodhatunk egy közösen használandó nyelvben (németül vagy angolul várhatóan minden delegációban 

beszélnek), és így csak ilyen tolmácsok kellenek. 

 

A rendezvény tehát a Szentgotthárdi Történelmi Napokhoz kapcsolódna, így elsősorban kulturális műsorokkal 

számolunk, bemutatva ezzel Európa kulturális sokszínűségét, megismertetve és megszerettetve a közönséggel és 

a fellépőkkel a magyar, szlovén, német és olasz kulturális hagyományokat. A pályázati kiírás miatt azonban 

közéleti kérdéseket is boncolgatnunk kell, a programismertető szerint ugyanis a találkozónak az alábbi 

követelménynek is meg kell felelnie: 
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„A polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári 

szerepvállalás fejlődéséhez. Ez például az EU demokratikus életében való európai polgári közreműködéssel 

kapcsolatos ismeretek elsajátítása révén valósítható meg, megvitatva a politikai életben érvényesülő 

esélyegyenlőséget.” 

A dokumentum értelmező rendelkezései között olvashatjuk, hogy „Az aktív európai polgárság fogalma úgy 

értendő, mint ’a civil társadalomban, a közösségi és/vagy politikai életben való részvétel, amelyet kölcsönös 

tisztelet és erőszakmentesség jellemez, és amely összhangban áll az emberi jogokkal és a demokráciával’”. 

Ennek megfelelően egy megbeszélést, előadást vagy konferenciát is szervezni kell e témakörben a testvérvárosi 

találkozó alatt, a testvérvárosok részvételével, vagy ilyen témájú kiadványt kell készíteni és terjeszteni a 

program során. 

 

A következő lépésben, a pályázat megírása előtt fel kell vennünk a kapcsolatot a magyarországi Európa a 

polgárokért ponttal (Tempus Közalapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 31., tel: 06-1-237-1300, fax: 06-1-239-

1329, kontaktszemély: Horváth Katalin, web: www.tka.hu, e-mail: katalin.horvath@tpf.hu), valamint további 

egyeztetéseket kell folytatnunk testvérvárosainkkal. 

 

 

 

92/2012. számú képviselő-testületi határozat 

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázati források 

felhasználásával – többek között - Hulladékgyűjtő udvart alakít ki városunkban. A tervezett hulladékgyűjtő 

udvar az 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet előírásainak megfelelően lett tervezve, és települési szilárd hulladékok 

elhelyezésére, kezelésére épül. A rendelet 2. számú melléklete szerint ott állati tetemek, állati hulladékok nem 

helyezhetők el. Az állati tetemek, hulladékok kezelését a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet szabályozza. 

Az állati tetemek a 0284/32. hrsz-ú ingatlanon – ahol a Hulladékgyűjtő udvar is elhelyezésre kerül – a 

későbbiekben, pályázati források bevonásával az önkormányzat beruházásában a 71/2003. (VI.27.) FVM 

rendelet előírásai szerint tervezett és engedélyeztetett telepen elhelyezhetők lesznek. 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 
 

Hatósági és Okmányiroda: 
 

1. Egy jogszabálysértő szálláshely-szolgáltatási tevékenység ügyében  folytatunk eljárást. 

2. Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzésére 10 fő esetében került sor, 1 esetben  a jogszabályi feltétel 

hiánya miatt ,- jogerős határozat alapján - tevékenységi kör  törlésére került sor.   A többi esetben  

megállapítást nyert, hogy a működés törvényes.  

3. Több, a  városunkban működő vendéglátó egység működésével összefüggő zavaró környezeti hatásokkal  

kapcsolatosan folyik eljárás   , a bizonyítási eljárás részeként  hivatalunk éjszakai helyszíni szemléket 

tartott. Azt  is megállapítottuk, hogy több vendéglátó üzlet nem tartja be a nyitvatartási időre vonatkozó 

jogszabályi kötelezettségeket. Az üzletek üzemeltetésének és nyitva tartásának rendjéről a  

kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény  ( a továbbiakban:Kertv.)   6.§. (2)  bekezdése   

rendelkezik. Jelenleg problémaként jelentkezik az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségek  megsértése esetén annak   jogszabályi szankcionálási  lehetősége. a vonatkozó 

jogszabályok  gyakorlati  alkalmazása  . 2012.04.14.-ig  az egyes szabálysértésekről szóló  

218/1999.(XII.28.)Kormányrendelet  76.§.(1) bekezdése alapján   az I. fokú  szabálysértési hatóság   járt 

el a nyitvatartási időre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek megsértése esetén. A jelenleg hatályos 

szabálysértési törvény ilyen tényállást nem tartalmaz. A  kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet bizonyos esetekben, többek között  az ágazati 

jogszabályok alapján a   bejelentéssel kapcsolatos eljárásokban a  jegyzőt , mint kereskedelmi hatóságot  

http://www.tka.hu/
mailto:katalin.horvath@tpf.hu
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jelöli ki  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként.  Ezen jogesetek   jogszabályi szankcionálása 

ügyében állásfoglalást kértünk a Vas Megyei Kormányhivataltól.  

4.  A  mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló jogszabályváltozás  értelmében a  

2011.07.01. előtt kiállított 7 pontos szakvélemény házi- ill. szakorvosi  szakvélemény  parkolási 

igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 

2012.december 31.-ig használható fel,  2011.07.01. után  már  nem állítható ki.  2012.03.31.-től  

parkolási igazolványra az a  személy jogosult , aki : 1.) a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 

141/2000.(VII.9.) Korm.r. 1.§-a /1/ bekezdése értelmében  látási fogyatékos, a /3/ bek.értelmében értelmi 

fogyatékos, a /4/ bek.értelmében autista, az /5/ bek.-értelmében  mozgásszervi fogyatékos, 2.)akit a 

vakok  személyi járadékának  bevezetéséről szóló 6/1971.(XI.30.)Eü.M. rendelet alapján  2001.julius 1-

ét megelőzően vaknak minősítettek,  3.) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről 

és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendelet 1.számú melléklete szerint vaknak vagy 

gyengénlátónak /K.1./, mozgásszervi fogyatékosnak /L-1-5./ értelmi fogyatékosnak /M.1-2/ vagy 

autistának /N.1./minősül.- és ezt  szakvélemények valamelyikével igazolja., 4.) továbbá   az, aki  a  

közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását a Nemzeti Rehabilitációs  és Szociális 

Hivatal   szakvéleményével  igazolja. Amennyiben a Nemzeti Rehabilitációs  és Szociális Hivatal   

szakvéleménye    nem áll az ügyfél rendelkezésére,  az ügyfél kérheti, hogy a  súlyos 

mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő , rendelkezésére álló  

orvosi dokumentációkat és egyéb iratokat  az okmányiroda továbbítsa a szakhatóság felé.  Az 

okmányiroda a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül  az iratok megküldésével 

megkeresi  a  közlekedőképesség minősítése ügyében a Nemzeti Rehabilitációs  és Szociális 

Hivatalt.   Az NRSZH szakvéleménye a jogszabályban meghatározottakon túl   tartalmazza : a.) a 

közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását, b.) a következő 

felülvizsgálat időpontját. 

5. Az állampolgársági eskük letétele szinte folyamatos Hivatalunknál. 

6. Hosszabbított ügyfélfogadás során májusban eddig 75 ügyfél ügyében játunk el. 

7. A 2012.évi II.tv. alapján 2012. április 15. napjától a jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyintézés 

a kormányhivatal hatáskörébe került át. A szabálysértési ügyekkel foglalkozó, kormányhivatali 

állományba került kormánytisztviselő elhelyezését a Polgármesteri Hivatal biztosítja épületében.  

8. A Vas Megyei Kormányhivatal számára adatokat szolgáltattunk az okmányirodai ügyfélszolgálati 

munkatársakra vonatkozóan, a területi államigazgatási feladatok jövőbeni szervezéséhez kapcsolódóan. 

Továbbá az államigazgatási feladatoknak a járási hivatalok által történő átvételéhez, a járási hivatal 

működéséhez szükséges teljeskörű eszköz-és feltételrendszer (államigazgatási feladatot ellátó 

köztisztviselők, informatikai eszközök, egyéb ingóságok,ezek fenntartását biztosító költségvetési 

források felmérése) felmérésében a Pénzügyi és Műszaki Irodával, az informatikussal folyamatosan részt 

veszünk.  

9. 2012. május hónapban 5 fő közfoglalkoztatott kezdte meg a munkát a Közszolgáltató Vállalatnál. 1 fő 

nem vállalta el a munkát, így szociális ellátása megszüntetésre került. 1 fő a Civil Fórumnál, tógondnoki 

munkakörben került alkalmazásra, 1 fő pedig a SZOI-nál udvari munkás munkakörben, mert aki előtte 

ezt a munkakört betöltötte, elhelyezkedett. Időközben, május közepén újabb két közfoglalkoztatott tudott 

munkaviszonyt létesíteni, az ő helyükre 2 fő kerül június elsejétől, július végéig alkalmazásba. A 

Közszolgáltató Vállalatnál pedig május közepén áll munkába a hatodik fő. 

 

 

Műszaki Iroda: 
 

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

ülésén hozott döntései alapján a közúti jelzőtáblák cseréje (31 db), illetve kihelyezése (11 db), valamint 

egyéb forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése (6 helyszín). Kivitelező: Útpiktor Kft. Szombathely 
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 Megrendeltük az önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utakon az útburkolati jelek szükség 

szerinti felújító festését. Felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét, hogy az állami tulajdonban és kezelésben 

lévő városi utak átkelési szakaszain (pl.: Füzesi út, Széll Kálmán tér, Kossuth L. utca, Mártírok út, Árpád 

utca stb.) az útburkolati jelek felújító festése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata és kötelessége. Igényelt 

teljesítési határidő: 2012. június 30. Kivitelező: Útpiktor Kft. Szombathely 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 14-16. szám alatt lévő intézmény (óvoda – bölcsőde) udvarán 

lévő úthibák javítása AC-4-es jelű aszfaltkeverék bedolgozásával. Felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét, 

hogy az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló szűkős forrásokra tekintettel, az út-híd 

felújításokra rendelkezésre álló keretből csak a közvetlen balesetveszélyt jelentő úthibák lokális javítását 

tudtuk elvégeztetni. Kivitelező: ÚTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

 Felszólításunkra megtörtént a Szentgotthárd – Rábafüzes kerékpárút mellett, a közút 1+964 szelvényében 

lévő depónia megközelítését szolgáló ideiglenes bejáróút önkormányzati kerékpárúttal történő 

keresztezésének szakszerű és biztonságos kialakítása. A depóniából töltésanyagot szállítanak a Csörötneken 

folyamatban lévő árvízvédelmi fejlesztéshez. Kivitelező: Csörötnek MM Konzorcium (Meliorációs Kft. és 

Magyar Aszfalt Kft.)  

 

 Megkezdődtek a Szentgotthárd – Mogersdorf összekötő út projekt garanciális munkálatai, amelynek 

keretében sor kerül/került a Hunyadi úti Rába-híd javítására is. A hídon a munkálatok ideje alatt 

forgalomkorlátozást kell / kellett bevezetnünk.  Kivitelező: Teerag-Asdag Kft., a híd garanciális hibáinak 

javításánál Biproxi Kft. 

 

 Vízügyi felügyeleti ellenőrzéseken tett felszólítások alapján hamarosan megkezdődik a Szentgotthárd – 

Máriaújfalui, Hársas-tó árapasztó műtárgyának részleges felújítása. A munkálatok megkezdéséhez felvettük 

a kapcsolatot a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal is és kértük segítségüket. Ahhoz, hogy a 

felújításokat a kivitelező szervezet el tudja kezdeni a tó vízszintjének kismértékű csökkentésére van szükség, 

amely a műtárgy kialakítása miatt, a leeresztő zsilipen keresztül, annak felnyitásával történhet. A 

munkálatok megkezdését bejelentettük a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőségnek (a zöldhatóságnak) is. A felújítási munkálatok elvégzésére a megfelelő szakmai 

referenciákkal rendelkező Techno-Consult 2000 Építőipari Kft.-vel (1113 Budapest, Karolina út 34/a.) 

kötött szerződést az önkormányzat. A munkavégzés technológiai feltétele a folyamatos +5 
0
C feletti felületi 

és levegő hőmérséklet, valamint a megfelelő vízállás. Teljesítési határidő a munkavégzés feltételeinek 

biztosításától számított 10 nap.  

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 2 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 4 

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

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 3 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 6 

- Építésrendészeti eljárások száma: 1 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés, bontás száma 6 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 

Pénzügyi Iroda: 
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Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2012. április 1-én:    -  124.230.350,- Ft 

 Bevételek . április 1 – április 30.:                     33.380.156,- Ft 

 Kiadások . április 1 –  április 30.:      -   97.378.620,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege április 30-án:    - 188.228.814,- Ft. 

 

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

beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 208.633 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!  

 

Adóhatósági munka: 

 

Május hónapban folyamatosan érkeznek az adózók iparűzési adó-, és telekadó bevallásai. Folyamatosan 

dolgozzuk fel ezeket a bevallásokat, felszólításokat küldünk ki  hiánypótlásra, javításra. Külön felszólításokat 

küldünk a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra 

kötelezetteknek.  

Gépjárműadó, iparűzési adó, és késedelmi pótlék tartozásokra a napokban folyamatosan készítjük és postázzuk 

a fizetési felszólításokat. 

A beérkező méltányossági kérelmek elbírálása, és adóigazolások kiadása, adóérték- bizonyítványok  kiállítása, 

valamint a túlfizetések kiutalása folyamatosan történik. 

 

 

III. Tájékoztatók: 
 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltségének 2012. április havi 

tájékoztatója 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma: 504 fő. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 8,5 %. A regisztrált 

álláskeresők száma az előző időszakhoz képest 66 fővel csökkent. Tárgyidőszakban 56 fő lépett be a 

kirendeltségi nyilvántartásba. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (12 fő); szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás; kereskedelem, gépjárműjavításból (9-9 fő) érkeztek, a többi belépő száma viszonylag 

egyenletesen oszlik a többi ágazat között. A belépők száma az előző időszakhoz képest 2 fővel csökkent. A 

nyilvántartott pályakezdők száma 31 fő, számuk az előző időszakhoz képest 9 fővel csökkent. 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 122 fő, az előző időszakhoz képest 25 fővel nőtt. Legtöbben rövid idejű 

kereső tevékenység (közfoglalkoztatás 41 fő), önálló elhelyezkedés (31 fő), az együttműködés hiánya (25 

fő) miatt léptek ki. Közvetítéssel 14 fő helyezkedett el. 

A bejelentett álláshelyek száma 95 (ebből 51 támogatott), az előző időszakhoz képest 77 fővel nőtt. Egy 

munkaerő-kölcsönző cég keresett 10 fő kárpitost. Országos közmunka programhoz 20 fő kubikust is 

kerestek. A többi állásajánlat jellemzően 1-3 fős. 

Hiányszakmák: szakképzett, munkatapasztalattal rendelkező szövőnők, kárpitos szakmunkás 

 

Letelepedő új vállalkozások: csomagolástechnológiai vállalkozás 19 fővel megkezdte a termelést. 

Leggyakrabban keresett állások: egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások (85 fő); 

kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások (79 fő); könnyűipari foglalkozások (42 fő); fém- és 
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villamosipari foglalkozások könnyűipari foglalkozások; takarítók és hasonló jellegű egyszerű 

foglalkozások (36-36 fő). 

 

 

 

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 
 

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

korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A 19/2011.(VI.01.) rendelet a telekadóról módosítást nem igényel. 

 

- A 20/2011.(VI.02.)  rendelet  az önkormányzat vagyonáról, annak módosítása előkészítés alatt áll. 

 

 

V. Válasz képviselői felvetésekre 
 

Dr. Haragh László: A kethelyi utak és járdák javítása, kátyúzása, továbbá a rábafüzesi kerékpárút aszfaltozása 

kivitelezésére az árajánlat kérés folyamatban van. A rendelkezésre álló útkarbantartási források figyelembe 

vételével, a kedvezőbb ajánlati ár reményében, a munkálatokat egy időben, azonos kivitelezővel kívánjuk 

elvégeztetni. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. május 23. 

 

 

           
      Dr. Dancsecs Zsolt 

       Jegyző h. 

 



 

 

VI. Pályázati tájékoztató 
 

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

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 
barokk templom és 
kolostor turisztikai 
fejlesztése 

NYDOP-2.1.1     Elbírálás folyamatban 

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,- 

Előterjesztés a képviselő-testület 
elé 

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. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Városok szövetsége 

Harmadik célkitűzés 
Határon átnyúló 

Együttműködés A-H 
OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 

Szerencsehozó 
Négylevelű Lóhere 
projekt 

  

  

 Folyamatban 

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 
Támogatási szerződéskötés 

folyamatban 

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,- 
 

Támogatási szerződéskötés 
folyamatban 

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. május 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 

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 

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
Támogató Szolgálat 
pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-Ft/év 8.550.000.-
Ft/év 

- 
Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
a Pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása 
szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-Ft/év 8.000.000.-
Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 
 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat 

NRSZH 68/2009. 
2.600.000.-Ft/év 2.600.000.-

Ft/év - Megvalósítás szakasza 



 

 123/141 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-11 
 
Szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti 
alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése” 

 
  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.634.-Ft 
 10% 

nyert, Támogatási Szerződés 
megkötése folyamatban 

SZEOB Játékvár 
Óvodájának négy 
gyermek csoportszoba 
teljes felújítására, és a 
hozzájuk tartozó 
gyermekmosdók-, illetve 
4 db gyermeköltöző 
felújítása 
Kerekerdő Óvoda 
tetőszerkezetének 
felújítása, külső vakolat 
javítása 

a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM 
rendelete, az 
önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó 
központosított 
előirányzatból 
származó támogatás 
igénybevételének 
részletes feltételeiről 
szóló felhívásra 

19/2012. TT 
határozat 

 
 
 
 
 

29.889.747.- 

 

6.235.079.-Ft benyújtva, elbírálás alatt 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 
kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 
határozat 

 
20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 
támogatási 
intenzitású 

előkészítés alatt 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

 Fedezd fel 
Szentgotthárdot és 
térségét, valamint az 
Őrséget! 
 
 

LEADER felhívására 
az „Ismerd meg 
vidékünk” – Térséget 

népszerűsítő 
marketing eszközök 
támogatása 

50/2011. TT 
határozat 

2.772.000,- Ft - 

ÁFA összege benyújtva, elbírálás alatt 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 
„óvodafejlesztés” 
pályázata 

Az Óvodafejlesztés” 
(kódszám: TÁMOP-
3.1.11-12/2) 

- 

- - 
100% 
támogatási 
intenzitású 

előkészítés alatt 

Biztosabb jövőért, a 
mentálisan egészséges 
Szentgotthárdért. 

A bűnmegelőzés 
szempontjából 
kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés 
szempontjából 
veszélyeztetett 
gyermek- és 
fiatalkorúak segítése” 
c. pályázati felhívás 
(kódszám: TÁMOP-
5.6.1.B-12/1) 
 

104/2012. KT 
határozat 

- - 

100% 
támogatási 
intenzitású 

előkészítés alatt 

„Idősbarát 
Önkormányzati Díj” 

Nemzeti Erőforrás és 
a belügyminiszter 
58/2004. (VI.18.) 
ESZCSM-BM 
együttes rendelete 
alapján meghirdetett 

90/2012 sz. 
határozat 

  

 
A pályázat a benyújtás 
szakaszában van! 
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B E S Z Á M O L Ó 

a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére. 

 

Tárgy: Egészségügyi koncepció megvalósulásáról készített beszámoló 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2010 számú határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját 

azzal, hogy az egészségügyi koncepció megvalósulásáról évente beszámolót kell készíteni a májusi testületi ülésre.  

 

Az Egészségügyi koncepció az 2000-2009-es évekre vonatkozó helyzetelemzés, valamint az egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján 

meghatározott célkitűzéseket, fejlesztési elképzeléseket rögzítette. Koncepcionális javaslatokat fogalmazott meg az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséhez. Az egészségügyi koncepció összegzése és következtetései az alábbiakat rögzítették: 

 

„Szentgotthárd Város egészségügyi ellátó rendszere 80-as évektől fokozatosan kiépült. Megfelelő infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap 

és szakellátás. Az elmúlt években ennek a rendszernek a fenntartása folyamatos terhet jelent az Önkormányzat számára, ugyanakkor a város lakóinak 

érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és fenntartása.  

A fejlesztési célkitűzések megvalósítása során tehát kettős feladatot kell megoldanunk: 

 Egyrészt a szakmai színvonal megőrzése, és a változó igényekhez való alakítása; 

 Másrészt a fenntartható működtetés biztosítása. 

1. Ezért szükséges az épületek épületgépészeti és építészeti korszerűsítése (lehetőség szerint megújuló energia alkalmazásával), amely az épület 

működési költségeit csökkenti. Ennek megvalósításához pályázati forrás keresése szükséges.  

2. Fontos, hogy a járóbeteg-szakellátás finanszírozása, fenntartása nemcsak a szentgotthárdi önkormányzat feladata kell, hogy legyen, hanem 

valamennyi szentgotthárdi kistérségi település feladata, mivel a szakrendelő ellátási területe: a Szentgotthárdi Kistérség.  

3. További szolgáltatások bevezetése minden olyan esetben, ahol a piaci alapon való működtetés lehetséges.  

A Város teljes egészségügyi intézményhálózatára vonatkozóan nélkülözhetetlen a hatékony humánerőforrás gazdálkodás a szolgáltatások biztosítása 

érdekében. „ 
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A Képviselő –testület a koncepció tárgyalását követően az alábbi feladattervet határozta meg: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szentgotthárd város egészségügyi koncepcióját elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koncepcióban megfogalmazott felújításokkal egyetért. A felújításokkal kapcsolatban 

műszaki és pénzügyi intézkedési terv kidolgozását kéri. A terv kiemelten foglalkozzon az energia hatékonyság javítása és a megújuló energia használat 

kérdésével. Az intézkedési terv része a megvalósításhoz szükséges pályázati lehetőségeket feltáró forrástérkép is.  

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a települési polgármesterekkel, hogy a 

Szakrendelő működési költségeihez - lakosság arányában - járuljanak hozzá, mivel a Szakrendelő ellátási területe a Szentgotthárdi Kistérség.   

 

4./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonyt, illetve a Polgármesteri Hivatalt egy szakmai és pénzügyi 

koncepció kidolgozására, melyben bemutatásra kerülne az esetleges újabb szolgáltatások bevezetésének személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei, valamint a 

meglévő szolgáltatások piaci alapon történő finanszírozhatóságának lehetősége.  

 

5./ Továbbra is fontosnak tartja a lakossági tudatformáló, preventív programok, felvilágosító előadások szervezését, szűrővizsgálatok lebonyolítását az 

intézmények, civilek, lakosság bevonásával. Fokozott figyelmet kell fordítani a megelőzésre, ennek a feltételrendszerét ki kell dolgozni.  

 

6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Városi Sportszervezőt bízza meg és ennek során 

sportszervezői feladat legyen, hogy haladéktalanul fel kell újítani a városi szabadidős sportrendezvényeket, amelyhez az egyes sportágakban működő civil 

szervezetek segítségét is kérni kell. El kell érni, hogy e szabadidős rendezvényeken valóban tömegesen vegyenek részt a szentgotthárdiak, ennek 

ösztönzésére városi versenyrendszert kell kidolgozni.  

 

A jelen beszámoló kizárólag a 128/2010. számú határozattal elfogadott feladattok közül a 2-6. pontok kapcsán az elmúlt egy évben történt változásokat, 

intézkedéseket, fejlesztéseket mutatja be: 
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2. sz. feladatterv: 

2.1.Az egészségügyi intézmények felújítása közül a háziorvosi rendelő felújítása az NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0008 azonosító számmal és „Szentgotthárd 

háziorvosi rendelő épületének akadálymentesítése és energia hatékony felújítása” 55.286.112,- Ft költségvetéssel megvalósult.  

 

A felújítás összesen 8 rendelőt és 8 egyéb helyiséget érint. 

A projekt műszaki tartalma: 

 Akadálymentesítés: A pályázat projektarányos, komplex akadálymentesítése (a teljes földszinti rész valamennyi fogyatékkal élő  csoport számára 

akadálymentes lett). A gyermekorvosi rendelők bejáratánál (Széll K. tér 14. udvar felől) akadálymentes parkolók kialakítása, új nyomvonalú járda 

építése, amelyet a bejáratig vezetősáv jelöli. Megvalósult a bejárat és a belső ajtók cseréje, infokommunikációs akadálymentesítés és akadálymentes 

WC kialakítása, valamint a bejárat és a földszinti padlóvonal közötti szintkülönbség áthidalására emelőgép beépítése. 

 Külső homlokzat hőszigetelése és színezése. 

 Nyílászárók: ablakok és belső ajtók cseréje. 

 Fűtéskorszerűsítés: meglévő acéllemez tagos radiátorok és a váróban lévő klímakonvektorok cseréje új acéllemez lapradiátorokra, régi 

radiátorszelepek cseréje termosztatikus szelepekre, költségosztó felszerelése rendelőnként. Hőközpont átalakítása 4 szabályozási körös rendszerre. 

 Vízellátási és villamos rendszer felújítása és almérők felszerelése rendelőnként. A használati melegvíz biztosítása rendelőnként elhelyezett 

bojlerekkel. Gyermekorvosi rendelőkben világítási hálózat felújítása mennyezeti, fénycsöves lámpatestek felhelyezésével (elektronikus előtéttel 

szerelve). A vetkőzőkben, folyosókon, váró helyiségekben és egyéb kisegítő helyiségekben kompaktfénycsöves lámpatestek felszerelése. Az orvosi 

rendelő épületének udvarán az akadálymentesítéshez igazodva automatikus vezérlésű térvilágítás kiépítése. 

 Rendelők, védőnői szobák, orvosi, ügyeleti szoba újracsempézése és festése. 

 Védőnői (vérnyomásmérők, látásvizsgáló táblák, szűrőaudiométer, Babydoppler stb.) és informatikai eszközbeszerzés (2 multifunkciós- és 3 db. 

lézernyomtató). 

 

2.2.Rendelőintézet Szentgotthárd az NYDOP-5.2.1/C-11 számú projekt kiírás keretében konzorciumi formában benyújtott „Rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című pályázatukat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A konzorciumi 

támogatás összesen: 1.889.000.000.- Ft, ebből a Rendelőintézet Szentgotthárd 20.000.000.- Ft támogatásra jogosult, melyhez a támogatási összeghez 

szükséges minimális önerő: 2.223.- eFt.  
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A projekt keretében 2014. májusig megvalósul: A pszichiátriai, addiktológia ellátás részére a Hunyadi úti épület tetőterének 110,3 m2 hasznos alapterületén 

a projekt keretében az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra: elkülönített betegváró, mosdóhelyiségek, orvosi rendelő, orvos részére külön analízis szoba, 

csoportterápiára alkalmas helyiség. Jelenleg ezen szolgáltatások a Rákóczi u. Rendelőben működnek!  

 

A koncepcióban megfogalmazott műszaki és pénzügyi intézkedési terv kidolgozása nem történt meg, így a forrástérkép sem készült el. Ezen feladatok 

kidolgozásának a felelőse: Műszaki Iroda, Eu. Integrációs csoport, Polgármester. A megújuló energiák használata sajnos továbbra sem jelenik meg az 

intézmények működésében. 

  

 3. feladatterv: 

Az elmúlt években hivatalos formában nem történtek tárgyalások a térségi települések polgármestereivel, a Szakrendelő működési költségeihez való 

hozzájárulásról. (A Rendelőintézet működési költségeihez 2011 évben 33.329.-eFt-tal, még 2012. évben - terv szintjén - 35.952.-eFt-tal kell az 

Önkormányzatnak hozzájárulnia.)  

A háziorvosi ügyeleti ellátáshoz a térségi települések – lakosságszám arányában – a 2011. évben: 2.598.-eFt-tal járultak, még a 2012. évben a tervezett: 

2.558.-eFt, járulnak hozzá.  

Amennyiben a Szakrendelő 2013. január 01-től átkerül az Államhoz, így ezen feladatterv megvalósítását újabb alapokra kell helyezni. 

 

4. feladatterv: 

Az egészségügyi koncepció 2010. évi felülvizsgálatában bemutattuk az egynapos sebészeti ellátás bevezetésére (Rendelőintézet tetőterében) vonatkozóan 

szakmai és pénzügyi beszámolót, viszont ezen szolgáltatás bevezetése a mai napra már – helyhiány miatt - tárgytalanná vált, mivel a „Rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című nyertes pályázatuk keretében a pszichiátriai, és addiktológiai, 

neurológiai ellátás kerül kialakításra a tetőterében. Ezen szolgáltatások fenntartásának ideje 5 év.  

A Gott’ Art Hotel új szolgáltatásaként az egészségturizmus bevezetését tervezi, amelyben a Rendelőintézet a hotel vendégei számára a szűrő és labor 

vizsgálatokat pici alapon végezné. Az Intézményvezető Főorvos Asszony elmondása szerint az Együttműködési Megállapodás akár már ebben az évben is 

aláírásra kerülhet! 

 

Az 5. feladatterv:  
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Az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatjuk:  

 A Védőnői Szolgálat a 2011/2012. tanévről szóló jelentését a tanúifjúság egészségi állapotáról; 

 Az egészségügyi szektorban végzett megelőzés-szűrés tevékenységről szóló beszámolókat (SZEOB, III. Béla Szakképző Iskola, SZOI, az 

Alapellátásban és Szakellátásban, valamint a Népegészségügyi program keretében végzett tevékenységeket)  

 A lelki egészségmegőrzés (Mental Health) projekt keretében elért eredményeket;  

 

A jövőben is fontosnak tartjuk az intézmények, civilek és a lakosság bevonásával megvalósuló lakossági tudatformáló preventív programok, felvilágosító 

előadások szervezését. Ezért is a Rendelőintézet Szentgotthárd (konzorciumi vezető partner) a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulással (projekt partner), valamint a Vas Megyei Falugondnoki Szolgálattal (projekt partner) közösen tervezzük benyújtani (2012. június 02.) a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című (kódszám: 

TÁMOP-6.1.2/11/3) pályázatát. A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság körében kistérségenként egy-egy 

koordinált fejlesztési projekt keretében, az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával. Ezen belül olyan specifikus céljai 

vannak, mint: 

 az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése; 

 a legjelentősebb betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén; 

 a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra egészséges táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása; 

 a mentális egészség javítása. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges kistérségi egészségterv és egészségfejlesztési programterv elkészítése, a kötelezően létrehozandó Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda működési leírásának kidolgozása. A projekt futamideje 2013. január 01. – 2014. december 31. lenne, amelynek során a lehívható 

maximális összegű támogatás közeli összegre (125 millió Ft) pályázunk. Az előzetes beszélgetések, egyeztetések során hamar körvonalazódtak a 

támogatásból helyben (a térségben) megvalósítható tevékenységek, feladatok: iskolai és egyéb sportrendezvények, sportnapok megtartása, 

kirándulások szervezése és bonyolítása, iskolai és egyéb tematikus diáktáborok szervezése, lakossági és iskolai előadások, szűrővizsgálatok 

bonyolítása, mozgás- és tornaeszközök beszerzése, fejlesztése, gyermekpszichológus/ iskolapszichológus (további) alkalmazása, helyi civil 

szervezetek által bonyolított, kapcsolódó programok támogatása, meglévő és új betegklubok szervezése és támogatása, kiadványok készítése és 

terjesztése, stb. – és mindez 2 éven át.  A projekthez számos együttműködő partner bevonására van szükség: háziorvosok, ÁNTSZ, civil szervezetek, 

oktatási intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ, egyház, termálfürdő, OPEL, stb. 

 

6. feladatterv: 
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A Polgármesteri Hivatalnak nincsen tudomása arról, hogy a városi szabadidős sportrendezvények megújításában, felélesztésében történtek e változások. 

Viszont arról be tudunk számolni, hogy a Szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdonaként „Multifunkcionális sportcsarnok” épül 2012. májusával a 

szentgotthárdi Városi Sporttelep területén. A sportcsarnok átadásának várható időpontja: 2014. év.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelőintézet várhatóan 2013. január 01-től állami tulajdonba kerül, ezért a Rendelőintézet 

által ellátott és koordinált alapellátási feladatok (védőnői szolgálat: területi védőnői szolgálat 3 körzettel, az iskola-ifjúság egészségügyi szolgálat 2 

körzettel; gyermek fogászati ellátás; háziorvosi központi ügyeleti ellátás) jövőbeni ellátásának lehetőségeiről – várhatóan 2012. őszén - újabb 

előterjesztés keretében beszámolunk a Képviselő-testületnek! 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város Egészségügyi Koncepciójának megvalósulásáról készített beszámolót megismerte.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

  Huszár Gábor 

  polgármester 

 

 

Ellenjegyzem:   

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző h. 
 

 



 

 131/141 

1. számú melléklet 

 

 

A Védőnői Szolgálat a 2011/2012. tanévről szóló jelentése 
 

Kissné Unger Anita beszámolója: Iskolavédőnőként a város két általános iskoláját látom el. Az Arany János Általános Iskolában 1-4 osztályt és az eltérő 

tagozatot (5-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-os korosztályt vizsgálom. Ez év szeptemberétől a páros osztályokat vizsgáltuk (2,4,6,8 

osztály),.Az iskolai szűrővizsgálaton az alábbi táblázatba foglalt eltéréseket tapasztaltuk. 

 

 

 

 

       Arany János Általános 

Iskola 

Széchenyi István Általános 

Iskola 

Hátgerinc ferdülés 0,5 % 1 % 

Hanyagtartás 2 % 5-6 % 

Lúdtalp 15 % 17 % 

Szemüveges 14 % 11 % 

Asthma bronchiale 1-2 % 2 % 

Allergia 2 % 2 % 

Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 % 

Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 % 

Túlsúly 10 % 13 % 

 

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az iskolákban. Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a 

gyerekek. Teljes felmentés, csak nagyon indokolt esetben fordul elő. Gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvos 

azokat, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást. Úszás oktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a második osztályos 

gyerekek. A 2011-2012-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy mindennap van lehetőség a mozgásra. 

   

A kövérség és az allergiás megbetegedések érdekében nagyon fontosnak tartom a felvilágosító órák megtartását, mert úgy gondolom ez a generáció még 

hajlamos az életmód változtatására. A felvilágosító órák egész tanévben zajlanak. 

Alsó tagozatban 1-4 osztályban: -    egészséges táplálkozásról 

- helyes tisztálkodásról, fogápolásról 
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- testmozgás fontosságáról 

- allergiáról 

- káros szenvedélyekről  

- a negyedik osztályban, és az eltérő tagozat 5-8-ik osztályban a serdülő korról (lányoknak, fiúknak) tartok órákat. 

Novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedőt szervezek, ami rajzversenyből és játékos feladatokból áll  ,, Egészséges életmód” címmel. Az 

iskolai programban minden évben szerepel ennek a vetélkedőnek a lebonyolítása, ami az eddigi tapasztalataim alapján a gyermekek körében mindig sikeres 

volt. Diáknapon rendszeresen részt veszek elsősegélynyújtó versenyfeladatokkal. A kötelező védőoltások 100 % - ban megtörténnek. 

Felső tagozat 5-8 osztályban: 

 

   5. osztály: -     táplálkozási program zajlik ( ingyenes NUTRIKID egészséges táplálkozásról szóló munkafüzetet kapnak. 

- serdülőkorról ( külön lányoknak, külön fiúknak )  

- káros szenvedélyekről ( dohányzás ellenes program )  

- drogprevenciós órák ( életvezetési ismeretek címmel tartok órákat) 

6. osztály -    serdülő korról, serdülőkori változásokról  

- káros szenvedélyekről ( alkohol, dohányzás, drog ) 

- drogprevenciós órák 

7. osztály: -    párkapcsolatokról, szex. felvilágosítás 

- káros szenvedélyekről 

- drogprevenciós órák 

- nemi betegségek, AIDS, hepatitis 

8. osztály: -    terhesség gyanújelei, terhességmegszakítás 

- nemi betegségek 

- AIDS 

- drogprevenciós órák 

Drog prevenció: drog stratégia értelmében az ötödik osztálytól a nyolcadik osztályig életvezetési ismeretek címmel több órán keresztül 

személyiségfejlesztéssel foglalkozunk. Didaktikai játékok segítségével tanítjuk meg a káros szenvedélyek visszautasítására. – Tudj nemet mondani! A 

tapasztalat alapján hasznosak és sikeresek a gyerekek körében ezek az órák. Novemberben iskolai egészségnevelési vetélkedőt bonyolítok le, ami az iskolai 

programban már évek óta szerepel. A Széchenyi István Általános Iskolában vöröskeresztes szakkört is vezetek, ahol egészségnevelési, csecsemőápolási és 

elsősegélynyújtási ismereteket tanítok. Területi és megyei versenyekre készítem fel a tanulókat. A városi véradáson is részt veszünk.  

A nyári táborokban is részt veszek egészséggel kapcsolatos témákban: 

1.) serdülőkorról 

2.) párkapcsolatokról 
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3.) tisztálkodási tanácsok 

4.) káros szenvedélyekről 

 

Veszelovics Tímea ifjúságvédőnő beszámolója a prevenciós programokról:  

Vörösmarty Mihály Gimnázium: 

A-HA program ismertetése (szexuális felvilágosítás, nem kívánt terhesség megelőzése)  8-9-10 évfolyamon történt a tanév második felében. A program 

keretén belül DVD vetítésre is lehetőség van, valamint a tanulók ismeretterjesztő kiadványt kapnak mely ingyenes. Ehhez a programhoz kapcsolódik 

valamint a Szülészeti Nőgyógyászati Prevenciós Társasság támogatásával, meg tudtam szervezni a tanév folyamán kedvező térítés mellett a HPV elleni 

védőoltást, amellyel azon vírusok terjedését tudjuk megakadályozni, melyek később alapját képezik a méhnyak ráknak. Ez utóbbi ismertetését a z egész 

iskola tanulói közt tettem. Az 5-8 osztályokban előadások hangzottak el a táplálkozásról, dohányzásról, alkoholfogyasztásról, valamint serdülőkori 

változásokról. Drog prevenciós előadások történtek a felsőbb évfolyamokban (9-13. évfolyamon), pályázat keretein belül 5x5 órában. 11-13. évfolyamon 

külön hangsúlyt kapott a szűrővizsgálatok jelentősége, rákmegelőző állapotok felismerése. (Sajnos az utóbbi időben több rákos megbetegedés is történt a 

fiatalok körében) A végzős évfolyamok részt vettek tüdőszűrésen. (Gimnáziumban ez nem szükséges) 

 

III.Béla Szakképző Iskola:  

A-HA program ismertetése szintén történt, különös hangsúlyt fektetve az elérhető fogamzásgátló módszerekre. Az oltás terjesztése, ismertetése szintén 

megtörtént. Pszichés támogatás kiscsoportokban, vagy egyénileg. Nagy hangsúlyt kapott a dohányzás le szoktatásának segítése, támogatása. 

Tüdőgondozóban a leszoktató kezelések propagálása. Megváltoztatott házirend betartásának segítése. Az iskolában füstjelző rendszert is kiépítettek. Szűrő 

vizsgálatok fontossága, elérhetősége (bőr-nőgyógyászati, urológiai). Tüdőszűrő vizsgálat a szakmai alkalmassági vizsgálatokhoz tartozik így minden tanuló 

részt vesz rajt. Drog prevenciós előadások pedagógusok végzik, alsóbb évfolyamon. 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi szektorban végzett  

megelőzés-szűrés tevékenységről szóló beszámolók: 
 

A bölcsődei és óvodai nevelés-gondozás alapfeladata a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, a testi-lelki komfortérzet biztosítása. 

A testi, szellemi és szociális jólét egyensúlyát jelentő egészség megteremtéséhez kisgyermekkorban  intézményes formában sokat, de nem mindent 

tehetünk.  
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Amit nevelési gyakorlatunkban napi rendszerességgel, nevelői tudatossággal teszünk az egészséges nemzedék felnevelése érdekében:  

 

Az egészséges életmód alakítása 

 szokások alapozásával, gyakorlásával, 

 egészség-és balesetvédelmi előírások, írott és íratlan normák betartásával, 

 a tárgyi és emocionális feltételek biztosításával, 

 a gyermekek gondozásával, 

 a gyermekek hatalmas mozgásigényének kielégítésével  

 az intézményes mozgás és edzés megvalósításával, 

 életkoruknak megfelelő szinten a környezet megóvására és védelmére neveléssel. 

Fentiek nem szakadnak ki a bölcsődei és óvodai nevelés gyakorlatából, azok folyamatosan, rendszeresen megvalósuló nevelési fe ladatok, melyekkel a 

felnövekvő nemzedék tudatformálását valósítjuk meg. 

 

Szűrővizsgálatok lebonyolítása 

 a védőnői szolgálattal eredményes kapcsolatot, együttműködést tartunk fenn, ennek köszönhetően minden évben, minden kisgyermeket 

rendszeresen ellenőriznek, szűrnek a védőnők (fertőző betegségek, fejtetvesség), 

 a közoktatásról szóló törvény és az iskola egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabály szerint minden évben, minden óvodás gyermeknek 

belgyógyászati, szemészeti, fogászati szűrővizsgálaton kell részt venni, intézmény által szervezetten: 

 a belgyógyászati és szemészeti szűrővizsgálatot a gyermek szakorvos a védőnők részvételével minden évben minden gyermeknél elvégzi, 

 beiskolázás előtt minden nagycsoportos korú gyermek előírások szerinti szűrővizsgálatát szintén elvégzik ( ezek a szűrővizsgálatok egy 

jogszabály módosulás miatt már nem az óvodában zajlanak, mert minden 0-6 éves korú gyermek évenkénti szűrővizsgálatát a védőnői 

szolgálatnál bonyolítják le úgy, hogy ott a gyermekkel a szülő jelenik meg). 

 Az éves fogászati szűrővizsgálatokon a nagycsoportos korú gyermekek vesznek részt.  

SZOI egységeiben a következő területeken valósítjuk meg az Egészségügyi Koncepcióban foglalt célkitűzéseket, feladatokat: 
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 Drogprevenciós tevékenységek támogatása: az Intézmény már több esztendeje rendszeres nyertese a korábbi Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

által kiírt, drogprevenciós tevékenységekre fordítható pályázatnak. Az elnyert összegből tanári továbbképzéseket, a tanulók számára felvilágosító 

foglalkozásokat szerveznek, ilyen témájú szakirodalmat szereznek be. 

 DADA program: A rendőrséggel közösen megvalósuló program keretében a 10-14 éves korosztály számára a rendőrség munkatársaival közösen 

felvilágosító foglalkozásokat szerveznek a kábítószer- és alkoholfogyasztás veszélyeiről. 

 Szűrővizsgálatok: Az iskolaegészségügyi szolgálat munkatársai (a védőnők és az iskolaorvos) éves terv alapján végzik rendszeresen a tanulók 

szűrővizsgálatait a tanév elején. Az aktuális veszélyekkel, járványokkal (pl. H1N1, fertőző agyhártyagyulladás, méhnyakrák elleni) kapcsolatosan is 

elvégzik a szükséges intézkedéseket (felvilágosítás, védőoltások) 

 Külső rendezvények: az Intézmény tanulói rendszeres résztvevői a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Városi Vöröskereszt és a Harmónia 

Egészségvédő Kör által szervezett, egészségmegőrzés témájú vetélkedőknek, előadásoknak  

 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban  

 

Egészséges életmódra nevelés megvalósítása: Drog prevenciós foglalkozások a 9. évfolyamosoknál osztályonként 5-5 óra (egy korábbi prevenciós 

pályázat folytatásaként), Egészségnevelési órák – helyi Pedagógiai és Szakmai Program - keretében az alsóbb évfolyamokon (kéthetente 1 tanóra), 

Osztályfőnöki órákon minden évfolyamon, biológia, kémia órákon a megfelelő tananyag részeknél (alkohol, nikotin, drogok, az ember szervrendszerei… ), 

Dohányzásmentes iskola – a törvénynek megfelelően: házirend módosítása, füstjelzők a mellékhelyiségekben; propaganda a leszokás segítése érdekében 

(tüdőgondozó), 9-10. évfolyamon a tanulókkal az A-HA program megismertetése (szexuális felvilágosítás és nem kívánt terhesség megelőzése), 11-12. 

évfolyamon szűrővizsgálatok fontossága (rák: megelőző állapotok korai felismerése). 

 

Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata 

(2 éves projekt program) 

Bár a hálózati együttműködés gondolata a Healthy Youth projekt ötlete, de voltak előzményei. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai 

Programjában a következők szerepelnek: „Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének; 

teret adunk a társas támogatással lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak.”  

 

A Középiskolák Egészséges Életmód Hálózatának (KEÉH) tagja lehet az az intézmény, amelyik a célokkal egyetért, azokat a Pedagógiai Programjába, 

egészségnevelési programjába beilleszti, a megvalósításuk érdekében vállalja a kapcsolódó feladatok teljesítését. 

A csatlakozó iskolák azon kollégái, akik a programban dolgoznak, egymással szakmai kapcsolatot tartanak fenn, módszereiket, tapasztalataikat legalább 

félévente egyeztetik. Lehetőség szerint a tanárok és tanulóik egy-egy program lebonyolítását a másik iskola kisebb-nagyobb közösségével együtt valósítják 

meg.  
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Jelenleg a Healthy Youth projektben résztvevő négy középiskola az alapító, de a Hálózat nyitott, a fenntartási időszakban további középiskolák 

csatlakozására számítunk. 

 

A fentiek alapján két vezérfonal mentén, három fő területre összpontosítanak: 

az ép testhez             • a rendszeres testmozgás,  

• a helyes táplálkozás;  

az ép lélekhez • az érzelmi intelligenciát, a társas kompetenciákat, az alkalmazkodást fokozó tevékenységek. 

Ezen irányoknak megfelelően elméleti ismeretekkel látják el a diákokat és lehetőség szerint minél több gyakorlati program lehetőségét biztosítva, 

élményszerű tapasztalatszerzés útján alakítják a tanulók pozitív életszemléletét, életvezetési technikájukat.  

A megvalósítandó feladatokat négy fő cél köré rendezték: 

1.  A tanulók megismerik az egészséges életvitel minden fontos tényezőjét. 

2.  Az egészség megőrzésének, az egészséges állapot megbecsülésének, a krízis prevenciónak a megerősítése a diákok körében, a függőséghez vezető 

szokások megelőzésének a lehetősége. 

3.  A test edzettségének a jelentősége, a rendszeres testmozgás igényének a kialakítása, lehetőségének a biztosítása.  

4.  A környezet védelmének a fontossága. 

 

A megfogalmazott nevelési célok, személyiség- és közösségfejlesztési feladatok megvalósítását célozzák az Egészséges Életmód Hálózat programjai.   

 

Rendelőintézet Szentgotthárd beszámolója:  

Az alapellátásban  

 A területi védőnői szolgálat 3 körzetében a védőnői tanácsadóban: 

A területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok 

- Testi fejlődés (testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat), 

- pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák feltárása, 

- érzékszervek működésének vizsgálata s a beszédfejlődés vizsgálata, 

- BCG-heg ellenőrzése, 

- mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások), 

- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, 

- vérnyomásmérés, 

- kültakaró vizsgálata, 

- szájüreg, fogazat megtekintése. 
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2. 1. 3 és 6 hónapos korban: 

e) a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata, 

f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás), 

g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai standardok alapján. 

3. 1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente 

d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok 

alapján, 

e) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 

f) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és a beszédfejlődés vizsgálata, 

g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis), 

h) vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között, 

 

Szűrések száma: 1 hónapos szűrés: 45 fő; 3 hónapos szűrés: 54 fő; 6 hónapos szűrés: 51 fő; 1 éves szűrés: 50 fő; 2 éves szűrés: 63 fő; 3 éves szűrés: 67 fő; 

4 éves: 56 fő; 5 éves szűrés: 65 fő; 6 éves szűrés: 62 fő 

 

Kiszűrtek: Lúdtalp: 16 fő; Szemészet: 4 fő; Hallás: 3 fő; Nevelési Tanácsadóba irányítás: 5 fő; 3 percentil alatti testtömeg: 4 fő; 97 percentil feletti 

testtömeg: 7 fő; Logopédia: 7 fő; Megkésett beszédfejlődés: 1 ; Hanyagtartás: 1 fő ; Gerincferdülés: 1 fő; Magas vérnyomás: 1 fő 

 

A Rendelőintézet szakellátásain 

 A szabadon igénybe vehető gondozókban: 

Tüdőgondozóban 2060 fő jelent meg szűrésre jelzett időszak alatt.   

Onkológiai gondozóban 87 fő jelentkezett daganatos szűrés céljából  

 

 A szakrendeléseken: 

Urológia szakrendelésen jelzett időszak alatt 735 fő prosztataszűrése történt. 

Nőgyógyászati rendelésen ezen időszak alatt 1054-n jelentkeztek nőgyógyászati szűrővizsgálatra. 

Belgyógyászati szakrendelésen megjelent valamennyi beteget szénhidrát -anyagcserezavar irányában továbbra is folyamatosan szűrjük 

 

A Népegészségügyi program keretében szervezett megyei szűrővizsgálatok adatai: dr. Kocsis Eszter ÁNTSZ Nyugat- Dunántúli Regionális Intézete 

Szűrési koordinációs osztályvezetőjétől kapott adatok: 
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MAMMOGRÁFIÁS SZŰRÉS 

Éves behívás Vas megyében 13. 396 fő 

Megjelenés Vas megyében: 8300 fő 

Éves megjelenés Vas megyében: 61, 9 % 

SZENTGOTTHÁRD: Behívás 15 fő, Megjelenés 37 fő  

Megjelentek száma: 

2011. január  4 fő 

2011. február     6 fő 

2011. március                      3 fő 

2011. április                         2 fő 

2011. május                         5 fő 

2011. június 2 fő 

2011. július 2 fő 

2011. augusztus 3 fő 

2011. szeptember  1 fő 

2011. október 1 fő 

2011. november 6 fő 

2011. december  2 fő 

Megjelentek összesen 37 fő 

 

MÉHNYAKSZŰRÉS 

Behívások Vas megyében:  12545 fő,  

Megjelenés Vas megyében: 309 fő,  

SZENTGOTTHÁRD: Megjelentek: 0 fő 

 

Mental Health projekt bemutatása: 
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Az önkormányzat és a Városi Gondozási Központ, valamint szlovén partnereink konzorciumával együtt a Szlovén-Magyar Határmenti Együttműködési 

program keretében a „Mental Health” az egészséges életmód és a lelki egészség projekt megvalósítása folyamatban van. 

A jelen projekt keretében megteremtettük, hogy nem kórházi, nem rendelőintézeti környezetben biztosítjuk a mentális problémákkal küzdő lakosság 

ellátását, kezelését.  

Magyarországi oldalt Szentgotthárd Város Önkormányzata jelen projekt terhére kialakított és berendezett 2 db terápiás helyiséget, az egyik terápiás 

helyiség a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban, még a másik terápiás helyiség a Városi Gondozási Központban található a pánciensek nagy 

megelégedettségére.  

 

A Mental Health projekt keretében eddig megvalósítottuk:  

 Helyzetfelmérést, adatbázist hoztunk létre a szentgotthárdi Kistérség területén, Őriszentpéteren, Körmenden, Vasváron, valamint Szombathelyen a 

lakosság egészségügyi állapotáról és szükségleteiről. Mintavételül (kérdőíveken) 100 fő iskoláskorú gyermek és fiatal, valamint 100 fő aktív 

korosztály szolgált.  

 A projektből a 2 db terápiás helyiség mellett berendeztünk egy tárgyaló helyiséget is. Szentgotthárd Város Önkormányzatánál berendezett terápiás 

helyiségében 1 fő gyermekpszichológus (Dr. Lazáry Györgyné) rendel heti rendszerességgel. 2012. március 31-ig: 484 db terápia/tanácsadás 

valósult meg.  

 A projekt során részt vettünk és szerveztünk: határon átnyúló szakértői találkozókat, projektpartneri találkozókat, workshopokat. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Városi Gondozási Központ helyzetfelmérése a 13-15 éves gyermek korosztályt, a 20-65 éves aktív és 

specifikusan az idős korosztályt célozta meg. Mintavételül (kérdőíveken) 100 fő iskoláskorú gyermek és fiatal, valamint 100 fő aktív és 100 fő időskorú 

korosztály szolgált. Dr. Lazáry Györgyné vezetésével elvégzett helyzetfelmérés a lelki egészségi állapotra vonatkozóan egyértelműen kimutatta 

létjogosultságát a Mental Health projekt célkitűzéseinek.  

 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a vizsgálat és az abból levont következtetések csupán egy pillanatnyi állapotot tükröznek.  

 

A vizsgálat nem standardizált kérdőívekkel történt. 

A vizsgálatot végző szakemberek által létrejött vizsgálati eredmény szerint: 

 

a gyermek vizsgált személyek közül 

4% valamilyen depressziós betegségben szenved a vizsgálat idején. 
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Lelki szorongást a tanulók 60 %-a tapasztal a mindennapokban saját magában úgy, hogy közben nincs, vagy erősen korlátozott a 

szakember elérése, aki segíteni tudna rajta 

  A tanulók 32 %-a érzi úgy, hogy van erőszak az életükben.  

 

a felnőtt vizsgált személyek közül 

 8 % szenved a vizsgálat időpontjában szorongásos betegségben, 

 10-14 % kifejezetten depressziós tüneteket mutatott, 

 71 % gyakran aggodalmaskodik, 

 10-11 % érzi úgy hogy a tartós stressztől megbetegedett, 

 15 % időnként többet iszik, mint általában (alkoholt) 

 3 % szed időnként antidepresszánsokat,  

 11 % szed nyugtatókat. 

 Az aktív dolgozók fele - becslés alapján - több vizsgálati eredmény adatait összevonva, burn aut szindrómában szenved. 

 

a 65 év feletti vizsgált személyek közül 
 10 % szenved depressziós megbetegedésben, 
 közel 50 % magányos, társaságra vágyik, tevékenykedni szeretne és ehhez a társadalom segítségét várja el.    

A szakemberek a felmérések eredményeiből megfogalmaztak javaslatokat és stratégiát a cselekvési tervben felállítandó prioritásokhoz. Ezek alapjául:  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata a gyermekek részére egyéni és csoportos pszichológiai konzultációt, egyéni terápiás lehetőségeket szervez. A 

terápiás konzultációk lehetőséget teremtenek a lelki egészség megőrzésére és helyreállítására, a lelki zavarok megállapítására, vizsgálatára és 

okainak feltárására, valamint az egyes betegségek diagnosztizálásához szükséges pszichodiagnosztikai vizsgálatok végzésére, valamint a lelki 

zavarok pszichológiai módszerekkel történő korrekciójára. A „Mental Health” projekt keretében a gyermekpszichológusi feladatok ellátásáról 

2011. január 03. – 2012. június 15. között Dr. Lazárry Györgyné, heti 10 órában, heti 2 alkalommal, keddenként (13,00-18,00 óráig) és 

péntekenként (8,00-13,00 óráig) gondoskodik.  

 A Városi Gondozási Központ az aktív- felnőtt és időskorú lakossággal foglalkozó segítő szakemberek, egészségügyi dolgozók, szociális 

munkakörben tevékenykedők számára szakmai továbbképzéseket szerveznek. Az 5 alkalomból álló képzéssorozat a lelki egészség tárgykörén belül 

foglalkozott a testi elváltozások lelki hátterének okaival, a depresszió, demencia és az öngyilkosság témaköreivel. A szakmai szupervízió, a burn out 

szindróma megelőzését, a stressz csökkentést, konfliktuskezelést nyújtotta a képzéseken résztvevők számára. A Városi Gondozási Központban Dr. 

Szabó Ágnes együttműködésével az egyéni tanácsadások és kezelések, az erre a célra berendezett helyiségben (heti rendszerességgel, szerdai 

napokon 10-17 óráig, szükség szerint hétfői napokon 10-13 óráig).  

 



 

 141/141 

A programok ingyenesek, minden érdeklődő számára elérhetők a támogatási térségen belül.  

 

 

 


