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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére 

 

Tárgy: A köznevelési intézmények további működtetése 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett, 

74.§ - 76. §-ai szerint a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények - 

az óvodák kivételével - állami fenntartásba kerülnek. 

 

 

A jogi háttér 
 

A 2012. évi CXXIV. törvény, mely a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. módosítása  

egyértelműen szabályozza az iskolák tekintetében az állam és az önkormányzatok közötti 

feladatmegosztást. Az Nkt. 74. § alábbi bekezdéseinek 2013. január 1-től hatályos szövege 

(kivonatosan) a következő:  

 „(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátást szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében az önkormányzat saját forrásai 

terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az 

ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési 

önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő 

feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesülhet.” 

A törvény 97. § (24) alapján 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az 

állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig döntést hoz a települési 

önkormányzat. (A döntés lehet ellentétes a szándéknyilatkozattal. ) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása meghatározza annak a főszabályait, hogy a 

települési önkormányzat mikor köteles a tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását 

szolgáló ingatlant működtetni, illetve mely esetben vállalhatja azt. 

 

3000 fős lélekszám alatti települések esetén 2013. január 1-jétől teljes körű az intézmények 

állami fenntartása és működtetése, a megadott határidőig az önkormányzat nyilatkozhat az 

ingó és ingatlan vagyon önkormányzati működtetésének átvállalásáról. 3000 főnél nagyobb 

lakosságszámú települések esetén a nyilatkozattétel arra vonatkozik, hogy a település a 

vagyon működtetését 2013. január 1-jétől nem képes vállalni, s azt az államnak ajánlja 

fel. 

 

A működtetési kötelezettség alól nem automatikusan, hanem gazdasági és 

jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában mentesülhet a települési 

önkormányzat. A működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásával, 

elbírálásával kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

kiadott 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. rendelet határozza meg (1.sz., 2.sz., 3.a, 3.b, 3.c 

melléklet). A Korm. rendelet 39.§ (1) alapján a működési kötelezettség alóli mentesülésre 

irányuló kérelmet az erre a célra létrehozott honlapon kell kitölteni és a lezárt rögzítés alapján 

nyomtatott adatlapot a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi 

szerve részére kell megküldeni. 

 

A végrehajtási rendelet 41.§-a alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter – bizottság javaslata alapján – dönt arról, 

hogy működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 74.§ (4) bek. szerinti kötelezettség, vagy meghatározza a 

települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség 

hiánya nem vagy csak részben állapítható meg. A települési önkormányzat a hozzájárulás 



összegének ismeretében, annak miniszter általi közlésétől számított nyolc napon belül a 

kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja. 

 

A döntés során a rendelet alapján az alábbiakat veszik figyelembe: 

- a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek 

egymáshoz viszonyított aránya, 

- a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértéke 

és aránya 

- az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló 

helyre jutó működési és felújítási kiadások és bevételek különbözete, 

- az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló hely 

nettó üzemeltetési kiadásai és az önkormányzat saját bevételének aránya, 

- a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértéke. 

 

Fontos kérdés a működtető önkormányzat feladatainak körülhatárolása. A nemzeti köznevelési 

törvény módosított 76. §-a rögzíti a működtetés tartalmát, a gyakorlatból már ismert üzemeltetési 

szerződések és vagyonkezelői jog alkalmazásának tapasztalatai alapján. Mivel jelen esetben a 

működtetés/üzemeltetés feladatának átadása és vállalása nem a felek szabad elhatározásán alapul, 

rendkívüli jelentősége van a működtetés keretében ellátandó feladatok törvényi szinten való 

kijelölésének. Tekintettel azonban a nemzeti köznevelési törvény kerettörvény jellegére, továbbá 

arra, hogy a gyakorlati életben számos előre nem látható körülmény merülhet fel, illetve az 

intézmények és a helyzetek sokszínűségére, fontos egy külön szerződést is kötni az állami 

intézményfenntartó központ és a működtető önkormányzat részéről, a konkrét üzemeltetési 

feladatok meghatározására. Ezt a szerződést ugyanakkor csak a törvényben pontosan körülhatárolt 

működtetési feladatok keretei között lehet majd megkötni.  

 

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a működtető feladata, hogy  

 a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között 

kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének 

megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások 

szerint üzemeltesse, karbantartsa.  

 A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat 

viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről.  

 A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az 

ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan 

láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen  

- a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, 

anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, 

készletek pótlása.  

- működtetni, karbantartani a köznevelési intézménynek az alapító okiratában 

foglalt feladatellátásához szükséges technikai berendezéseket,  

- javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket,  

- beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.  

 

 A működtető feladata lesz továbbá 2013. január 1-étől a köznevelési intézmény 

épület állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, 

fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton 

támogatást nyújthat majd a jövőben is.  

A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.  

 

A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti 

önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.  

 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának szempontjai  
a döntés meghozatalkor 

 

A fentiek alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának most arról kell 

szándéknyilatkozatot tenni, hogy az érintett intézménye, így a SZOI szentgotthárdi 

intézményei (általános iskola, gimnázium, alapfokú művészetoktatási intézményegység) 

kapcsán 2013. január 01. időponttól a működtetést, vagyis alapvetően a dologi kiadások 

finanszírozását képes-e vállalni. A 229/2012. Korm. rendelet mellékleteit képező pénzügyi 

kimutatásokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, azonban ezek a táblázatok a 

valóságban és önmagukban nem elegendőek annak eldöntéséhez, hogy az intézmények 

működtetését képes-e vállalni az Önkormányzat vagy nem. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi 

állami költségvetés önkormányzatokat érintő finanszírozási mutatói jelenleg még nem 

ismertek, az önkormányzat most végleges, felelősségteljes döntést hozni nem tud. A 

megalapozott döntéshez például azt is kellene tudni, hogy a következő években milyen 

központi elvonásokra számíthatunk egyéb területeken. A Nemzetgazdasági Minisztérium 

tájékoztatója alapján például olyan változások lesznek a 2012. évhez képest, mint: 

 a gépjárműadó átengedett mértéke 100%-ról 40%-ra csökken, azaz 2012. évben 40 

millió forintos bevétel helyett 2013 évben csak 16 milliót tervezhetünk. 

 a helyben maradó SZJA részesedés megszűnik, azaz a 2012. évben betervezett 38 

millió helyett 2013-ban erre 0 Ft tervezhető. 

 a jövedelemkülönbség mérséklésére bevezetett „adóerőképesség” elvonás, mint 

jogintézmény megszűnik, stb. 

„Szerencsére” jelen szándéknyilatkozat illetve határozathozatal nem végleges, 2012. 

október 30-ig kell meghozni a végleges döntést, amely akár lehet ellentétes is a jelen 

szándéknyilatkozattal. 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esetében a szakiskolai feladatellátás fenntartása és 

működtetése teljes egészében az államhoz kerül, a jogszabály nem ad lehetőséget az 

Önkormányzat számára még a működtetés vállalására sem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő—testülete kifejezi azon szándékát, 

hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2013. január 01. időponttól a 

saját tulajdonában álló, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 

való gondoskodást az államtól  

„A” variáció:  

- a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) szentgotthárdi intézményei 

vonatkozásában NEM KÉPES átvállalni, 

„B” variáció: 

- a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) szentgotthárdi intézményei 

vonatkozásában KÉPES átvállalni azzal, hogy ugyanakkor a képviselő – testület már 

most rögzíti, hogy a végső támogató döntést nem fogja tudni meghozni, amennyiben a 

stabilitási törvény szerinti önkormányzatokkal szembeni költségvetési elvárások nem 

változnak jelentősen.      

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő—testülete felkéri Huszár Gábor  

Polgármestert, hogy az októberi Képviselő-testületi –ülésre készítsen előterjesztést, 

részletesen pénzügyi adatokkal alátámasztva, hogy a Képviselő-testület dönteni tudjon arról, 



hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben 

kezdődő tanévtől az oktatási intézmények működtetését képes vagy nem képes vállalni. 

Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület  azon szándékáról, amennyiben 

nem képes vállalni a működtetést  értesítse a Kincstár területileg illetékes szervét. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor  polgármester 

                Dr. Gábor László irodavezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 13. 

 

                  Huszár Gábor 

                   polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 
 

Ebr azonosító 

Önkormányzat 

 

 

Szándéknyilatkozat 

3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (Nkt.)97.§ (24) bekezdés b) pontja alapján 

 

 

 

…. Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (4) 

bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 

bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló -  ingó és ingatlan vagyon 

működtetését nem képes vállalni. 



 

 

 

Kelt: 

P.H. 

 

 

 

                  jegyző        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

A 229/2012.(VIII.28.)Korm.r.2. mell.szerinti kimutatás 

A települési önkormányzat adósságállományából eredő fizetési kötelezettsége a 2012-2013. 

években 

e/Ft 

sz Megnevezés Adósságállomány 

törlesztő részlete 

2012. évben 

Adósságállomány 

törlesztő részlete 

2013. évben 

Összesen 2012. 

és 2013. évben 

1 Hosszú lejáratra forintban és 

devizában kapott kölcsönök 

   

2 Tartozások fejlesztési célú 

kötvénykibocsátásból 

   

3 Tartozások működési célú 

kötvénykibocsátásból 

   

4 Beruházási és fejlesztési 

hitelek 

3.055 3.055 6.110 

5 Működési célú hosszú lejáratú 

hitelek 

   

6 Rövid lejáratú hitelek 206.289  206.289 

7 Váltótartozások    

8 Egyéb, hosszú lejáratú, 

forintban és devizában 

 

7.677 

 

3.103 

 

10.780 



fennálló kötelezettségek 

9 Adósságtörlesztés összesen (1-

6) 

209.344 3.055 212.399 

 

* Nem tartalmazza a készfizető kezesség miatt fizetendő összeget 
 

 

 

 

 

A 229/2012.(VIII.28.)Korm.r.3/c mell.szerinti kimutatás(Csak azon sorok oszlopok, ahol adatunk van) 

Az önkormányzat tulajdonában lévő azon épületek adatai, amely jelenleg többcélú 

kistérségi társulás fenntartásában van. 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (Szentgotthárd) 

e/Ft 

2012. féléves beszámoló szerinti előirányzat 

Megnevezés Dologi 

kiad 

Egyéb 

jutt. 

Felhalm.kiad. Műk.bevétel Felhalm.bevétel 

Ált.isk.1-4.évf. 18.920 2.069  4.976  

Ált.isk.5-8.évf. 30.966 1.800  6.029  

Alapfokú művokt. 

zeneművészet 

8.066   4.240  

Alapfokú űvokt. 

képzőművészet 

318     

Gimn.oktatás 22.120   7.240  

Összesen 80.390 3.869  22.485  

2013. prognosztizált előirányzat 

Ált.isk.1-4.évf. 18.592 1.300  2.680  

Ált.isk.5-8.évf. 32.077 1.450  5.213  

Alapfokú művokt. 

zeneművészet 

8.157   4.240  

Alapfokú űvokt. 

képzőművészet 

318     

Gimn.oktatás 22.248   2.950  

Összesen 81.392 2.750  15.083 - 

 

* Nem minden működési kiadást tartalmaz (pl.: élelmezési kiadások nem) 

 

 

 

 

 

 
A 229/2012.(VIII.28.)Korm.r.3/b  mell.szerinti kimutatás(Csak azon sorok oszlopok, ahol adatunk van) 

Az önkormányzat által önállóan fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az 

önkormányzat tulajdonában álló épületek összevont adatai. 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

2012. féléves beszámoló szerinti előirányzat 

Megnevezés Dologi 

kiad 

Egyéb 

jutt. 

Felhalm.kiad. Műk.bevétel Felhalm.bevétel 

Szakközépiskolai 

oktatás nappali r. 

25.371  126 3.000  

Nappali r.isk.okt. 

résztv. tanulók  

kollégiumi nevelése 

9.682   5.487  



Összesen 35.053  126 8.487  

 

2013. prognosztizált előirányzat 

Szakközépiskolai 

oktatás nappali r. 

26.2640  126 3.150  

Nappali r.isk.okt. 

résztv. tanulók  

kollégiumi nevelése 

10.166   5.761  

Összesen 36.406  126 8.911 - 

 

* Nem minden működési kiadást tartalmaz (pl.: élelmezési kiadások nem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére 

 

Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése a III. Béla Szakképző Iskola 

és Kollégium intézményében  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 76/2012.számú képviselő-testületi határozatának 7.) 

pontjában határozta meg az általa fenntartott III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

intézmény esetében a 2012/2013-as tanévben indítható csoportok/osztályok számát és 

létszámát. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Igazgatója ezzel kapcsolatban a 

mellékelt kérelemmel (1. számú melléklet) fordult a Tisztelet Képviselő-testülethez. Az 

intézményben az alábbi osztályokban az osztály létszáma meghaladja a közoktatásról szóló 

törvényben meghatározottakat. Az érintett osztálylétszámok az augusztus végi javítóvizsgákat 

követően emelkedtek meg, mivel a sikertelen javítóvizsgát tevők alsóbb évfolyamokba 

kerültek. 

 

Szakiskolai tagozat: 

 9. B osztály: 35 fő 

 9. C osztály: 36 fő 

 1/10/B osztály: 37 fő 

 1/11/C osztály: 33fő 

 1/11/D osztály: 33 fő 

 2/12/C osztály: 32 fő 

 2/12/D osztály: 32 fő 

 

Szakmai gyakorlati csoportok: 

 9.C pincér: 13fő 

 10. A vendéglős: 15 fő 

 1/10/B pincér: 14 fő 



       

A jelenleg még hatályban lévő közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet 

I. és II. pontjának rendelkezései szerint a közoktatási intézmények létszámhatárai a 

következők: 

 
  

Átlaglétszám 
Maximális 

létszám 
+ 10 % +20 % 

  Iskola   

1-4. évfolyamon   21 26 29 31 

5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10. 

évfolyamán 

  
23 30 33 36 

9-13. évfolyamon   28 35 39 42 

Szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés 

szakképző évfolyamon 

  
28 35 39 42 

Szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati 

képzés 

  
8 12 13 14 

Művészeti szakiskolában és szakközépiskolában 

szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés 

  
10 15 17 18 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az 1993. évi LXXIX. törvény 

hatályos normaszövege (2012. szeptember 01-jétől 2012. december 31-ig érvényes) alapján: 

„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 

létszámot - a fenntartó engedélyével - legfeljebb húsz százalékkal átlépheti.  

8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában 

meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal - a fenntartó engedélyével 

- túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az 

óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet 

(közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért.” 

 

A törvény 3. számú melléklet II. rész 1. pontjában foglaltaknak megfelelően:  

„1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó 

gyermekekből, tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához 

legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, 

iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi 

csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, 

kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban 

meghatározott eseteket - a maximális létszámot.” 

Ez a rendelkezés hivatott védeni a gyermekek megfelelő színvonalon történő oktatásához, 

neveléséhez való jogát, és biztosítani a pedagógusok többletterhektől való megkímélését is. 

 

A kérelmekben szereplő osztályok és csoportok létszáma a maximális létszámot 10%-kal 

illetve 20%-kal lépik túl, ezért a fenntartó engedélye szükséges. Az engedélyezés a fenntartó 

számára többlet anyagi terhekkel nem jár.  

 

A maximális létszám túllépésének engedélyezéséhez a törvényben előírt egyetértő 

vélemények (szülői közösség, diákönkormányzat) bekérésre kerültek és jóváhagyásra 

javasolják a túllépést (2. számú melléklet). 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégiumban a 2012/13. tanévben engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését az 

intézményben az alábbiak szerint: 

 

Szakiskolai tagozat: 

 9. B osztály: 35 fő 

 9. C osztály: 36 fő 

 1/10/B osztály: 37 fő 

 1/11/C osztály: 33fő 

 1/11/D osztály: 33 fő 

 2/12/C osztály: 32 fő 

 2/12/D osztály: 32 fő 

 

Szakmai gyakorlati csoportok: 

 9.C pincér: 13fő 

 10. A vendéglős: 15 fő 

 1/10/B pincér: 14 fő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bedics Sándor igazgató 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 17. 

 

                     dr. Gábor László 

                        irodavezető 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  

 

  

  
Szentgotthárd Város 

Képviselő-testülete 

Széll Kálmán tér 11. 

9970.                                                              Tárgy: Kérelem osztálylétszám 

                                                                                    túllépéséhez 

                                                                        Ikt.sz.:  . 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hivatkozva a KT. 3. sz. mell. II. 7-8. pontjában meghatározottakat figyelembe véve, kérem, 

hogy iskolánk alábbi osztályainál/csoportjainál engedélyezni szíveskedjenek a 

létszámtúllépést: 

  

Szakiskolai osztályok: 

 

 9. B osztály 35 fő 

 9. C osztály 36 fő 

 1/10/B osztály 37 fő 

 1/11/C osztály 33 fő 

 1/11/D osztály 33 fő 

 2/12/C osztály 32 fő 

 2/12/D osztály 32 fő 

 

Szakmai gyakorlati csoportok: 

  

 9. C pincér            13fő 

 10. A vendéglős   15 fő 

 1/10/B pincér     14 fő 

  

Indoklás: 

 

Nevezett osztály-és csoportlétszámok az augusztus végi javítóvizsgákat követően emelkedtek 

meg: a sikertelen vizsgákat tevők alsóbb évfolyamokba kerültek. 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


 

Szentgotthárd, 2012-09-11 

                                                           Köszönettel: 

 

                                                                                   Bedics Sándor 

                                                                                        igazgató 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére 

 
Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme TÁMOP pályázaton való 
induláshoz 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója azzal a mellékelt kérelemmel (lásd: 1. 
számú melléklet) fordul a fenntartóhoz, engedélyezze az intézmény számára, hogy a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a „Szakképző intézmények 
felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” 
(Kódszám: TÁMOP-2.2.5.A-12/1) pályázatot nyújtson be. 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 Képviselő-testület érintett Bizottsága és a Képviselő-testület elé a pályázati 
szándékot. 
 
A pályázati felhívás keretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését 
támogatják, a 2013/2014. tanévi kötelező bevezetés előkészítését vállaló, innovációra kész 
szakképző intézmények részesülhetnek támogatásban, a törvény bevezetéséből adódó új 
feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra 
mielőbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak eredményeinek terjesztése érdekében.  
A pályázat célja: az új típusú szakiskolai képzés bevezetését 2012. szeptember 1-jétől, 
alkalmazva az előírás szerinti, a szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményt, 
továbbá  a szakképzési tantervi ajánlást illetve az ajánlás alapján elkészített helyi tanterv és 
szakmai program megvalósítását (9. évfolyam-szakiskola). 
 
A pályázati benyújtásának határideje: 2012.09.03-tól 2012.09.28-ig. 
 
A pályázat költségvetése: A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke pályázónként / 
intézményenként minimum 10.000.000,- Ft, maximum 50.000.000,- Ft. A pályázat bruttó 
elszámolású, a pályázati támogatás pedig 100 %-os, tehát a megvalósításhoz önrész nem 
szükséges. A projekt utófinanszírozással valósulhat meg, de 25 %-os előleg igényelhető, így a 
folyamatosan keletkező költségek finanszírozhatóak lesznek. Mivel az intézmény az 
előterjesztés készítésekor még nem tudta összeállítani a kész pályázati anyagot, a 
tevékenységekhez konkrét költségvetési összegeket sem tudott tervezni. (A határozati javaslat 
2.) pontjában található projekt megvalósítás pénzügyi ütemezését, illetve a fenntartási 
időszakra vonatkozó ütemezést – táblázatot a Bizottságok és a Képviselő-testület 
kiegészítésként kapja majd meg.) 
 
A pályázat futamideje: 2012. szeptember 01-jétől 2013. augusztus 31-ig.  
 
A pályázat fenntarthatósága: A Kedvezményezetnek vállalnia kell, hogy megfelel a 4/2011 
(I.28.) Korm. rendelet 80.§-ban foglalt rendelkezéseinek, azaz: a projekt befejezésétől 
számított 5 évig - a támogatás visszafizetésének terhe mellett - vállalja, hogy a projekt 
megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.  A 
fenntartási időszakban a következőket kell teljesíteni: 



 jó gyakorlat közvetítése (disszeminációs program terv alapján, évente két 
rendezvény szervezése), 

 havonta egy munkacsoport ülés, 
 havonta frissített honlapok. 
 

A pályázathoz csatolni szükséges a fenntartó nyilatkozatát a projektben vállalt 
tevékenységek elvi támogatásáról és a fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán 
arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a 
fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat a 180/2012. számú 
Képviselő-testületi határozatával már jóváhagyta a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
szakiskolai tagozat 9. évfolyamán az új típusú képzés bevezetését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a III. Béla 
Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (Kódszám: TÁMOP – 3.4.3-2.2.5. 
A komponens) elnevezésű felhívására pályázatot nyújtson be, továbbá nyilatkozik arról, 
hogy: 

- az érintett a projektben vállalt tevékenységeket támogatja, 
- vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a 

fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 
Határidő: azonnal, a benyújtásra: 2012. szeptember 28. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
             Bedics Sándor igazgató 

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

meghatározott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az 
alábbiak szerint. 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. ……… Ft 0.- 100% támogatás 

2013. ……… Ft 0.- 100% támogatás 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014- 2018. …..  Ft /év 

 

…………. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor polgármester 
                 Bedics Sándor igazgató 

 
Szentgotthárd, 2012. szeptember 17. 
               dr. Gábor László  
                   irodavezető 
Ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  

 

  

Szentgotthárd Város  

Képviselő-testülete 

                                                                                Tárgy: Hozzájárulás kérése   

Szentgotthárd                                                                       pályázat benyújtásához 

Széll Kálmán tér 11.                                                Ikt.sz.:  287/2012. 

9970. 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Iskolánk pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.4.3-2.2.5. A  komponensére. 

 

 A konstrukció alapvető céljai: 

 "A pályázó vállalja: az új típusú szakiskolai képzés bevezetését 2012. szeptember 1-jétől, 

alkalmazva az előírás szerinti, a szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményt, 

továbbá  a szakképzési tantervi ajánlást illetve az ajánlás alapján elkészített helyi tanterv és 

szakmai program megvalósítását (9. évfolyam-szakiskola)." 

 

A fentiekben leírtak alapján hivatkozom a 180/2012.számú Képviselő-testületi határozatra, 

mely alapján a T. Képviselő-testület jóváhagyta iskolánk szakiskolai tagozata 9. évfolyamán 

az új típusú képzés bevezetését. 

 

A továbbiakban tájékoztatom Önöket a pályázat főbb tartalmi elemeiről: 

"Az iskolák a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága által 

koordinált fejlesztési munka eredményeként elkészített szakképzési tantervi ajánlásokat 

adaptálják és a pedagógiai program részeként helyi tantervet, valamint szakmai 

programot készítenek. Az adaptációs munka kiterjedhet az iskolai rendszerű szakiskolai 

szakképzés hároméves, az iskolai rendszerű szakiskolai szakképzés közismereti 

tartalmakat nélkülöző kétéves,..szakképesítés elsajátítására szolgáló szakképzésekre." 

A pályázó szakképző iskoláknak a projekt céljainak elérése érdekében 

együttműködéseket kell létrehozniuk, a következő partnerszervezetekkel: 
- szakképző iskolák, 

- gyakorlati képzési helyek, 

- szakmai szervezetek, 

- kamarák 

Az együttműködés tartalma: 

- Szakképesítés bevezetésével kapcsolatos dokumentumok átadása a 

támogatásban nem részesült iskolának (szakmai program, nappali, esti, 

levelező stb. munkarend szerinti óratervek, tanmenetek, óravázlatok, 

feladatgyűjtemények) 

- Hagyományostól eltérő munkaformák átadása, bemutatása (pl. projekt 

megvalósításáról) 

- Közismereti és szakmai tantárgyi integráció megvalósításának tapasztalati információk 

közvetítése 

  

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


Minden tevékenységhez kapcsolódó költség 100 %-os mértékben megpályázható, 

minimum 10-, maximum 50 millió Ft összeg között. Pályázati önrész nem szükséges.  A 

támogatás utófinanszírozással valósul meg, de 25 %-os előleg igényelhető, melyet a nyertes 

pályázóknak 15 napon belül számlájukra utalnak. Így a folyamatosan keletkező költségek 

finanszírozhatóak lesznek, hiszen a teljesített kifizetéséket-, s az elszámolást/beszámolást 

követően újabb támogatás hívható le.   

 

Kérem, hogy a pályázat benyújtásához hozzájárulni szíveskedjenek! 

 

Szentgotthárd, 2012-09-14                     

 

                                                   Köszönettel: 

 

 

                                                                                           Bedics Sándor 

                                                                                                  igazgató                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére 

 

Tárgy: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban kézilabdás osztály indítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 



 

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

Tisztelt Képviselő-testület felé (1. sz. melléklet).  

 

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium intézménye a 2013/2014-es tanévben kézilabdás 

osztály/ csoport indítását tervezi. A hagyományos gimnáziumi képzésen túl az osztály/ 

csoport indításának a célja elsősorban a Szentgotthárdi Kézilabda Klub minőségi 

utánpótlásának biztosítása, másrészt Szentgotthárd megtartó képességének növelése, vagyis 

hogy a tanulók nyolcadik után helyben tanuljanak tovább. 

 

Jelen kérelem szeptemberi elbírálása azért fontos, mert a jogszabály – a 3/2012. EMMI 

rendelet a 2012/2013-as tanév rendjéről – meghatározza, hogy a középfokú iskolák 2012. 

október 15-ig az Oktatási Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint 

meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában 

megküldik a Felvételi Központnak (KIR rendszer). 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény e tanévtől vezette be az 1., 5., és 9. 

évfolyamokon a mindennapos testnevelést felmenő rendszerben. E keretek között heti öt óra 

biztosított a tanulók számára a testmozgásra, a sport megszerettetésére az egészséges életmód 

megalapozására. E lehetőséget kihasználva fogalmazódott az intézményi kérelem: 

A heti öt órából 3 óra a délelőtti tanórai foglalkozások között kerül megtartásra, 2 óra pedig 

az intézmény pedagógusai által - akik többsége egyben szakági edző is – délutáni 

foglalkozásokon. Továbbá az érintett Egyesület a tanulókkal heti min. 2 x 1, 5 órát 

foglalkozik az Egyesület által foglalkoztatott szakember irányításával. Ez az időkeret alapot 

biztosít az NB II-es csapat utánpótlás bázisának nevelésére. 

Nagyon fontos szempont, hogy ennek bevezetésétől az iskola azt is várja, hogy további, akár 

a szűkebb városkörnyéken, kistérségen, járáson túlról is lehet tanulók jelentkezésére 

számítani. 

 

Kell beszélnünk itt arról a problémáról, hogy sajnos semmi garancia nincs arra, hogy a 

Kézilabda klub fizetőképes lesz-e az elkövetkező években. Mindenképpen el kell kerülni 

azt, hogy elindul majd egy rendszer és menet közben kiderül, hogy a Kézilabda Klub 

nem lesz fizető képes. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a kieső összegeket majd 

valakinek – ez nem nagyon lesz más, mint az Önkormányzat – pótolni kell.      

Természetesen egyelőre arra sincsenek számítások, hogy egy ilyen rendszer bevezetése 

egyetlen tanévben történhet-e; nem felmenő rendszerben történhet-e vagy az évek alatt 

az induló költségek megtöbbszöröződnek. Pillanatnyilag a Kézilabda Klubtól sincsen 

semmiféle nyilatkozat ezzel kapcsolatosan.  

                                                                                                                                                                                                                                             

Ezért is vetjük fel, hogy sürgősen egy négyoldalú megállapodás aláírására van szükség a 

SZOI intézménye, Szentgotthárd Város Önkormányzata, a fenntartó Kistérségi Társulás 

valamint a Szentgotthárdi Kézilabda Klub között, amelynek lényege: a Kézilabda Klub 

vállalja, hogy SZOI pedagógusai által ellátott kötelező óraszám feletti esetleges túlórákat 

és a Diákolimpián kívüli versenyeztetést a Szentgotthárdi Kézilabda Klub finanszírozza  

 

Az osztály/csoport indítása természetesen csak abban az esetben lehetséges, ha a jelentkezők 

száma eléri a 12 főt. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 



1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény kérelmét 

fogadja el és engedélyezze, hogy az intézmény a 2013/2014-es tanévre indítandó osztályoknál 

kézilabdás osztályt/csoportot indíthasson. 

Határidő: azonnal 

Felelős   :  Huszár Gábor  polgármester 

                 Balogh Éva igazgató 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzat, a fenntartó Szentgotthárd és térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, valamint a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 

részvételével készítsen elő egy olyan négyoldalú megállapodást, amely az indítandó 

kézilabdás osztály/csoport oktatását támogatja. 

Határidő:  2012. október 20. 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

      Balogh Éva igazgató  

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 17. 

 

           Huszár Gábor 

            polgármester 

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 

 

Ikt. sz.: 57 /2012.        Tárgy: Kézilabdás osztály indítása 

Huszár Gábor  

mailto:szoi@vmg-sztg.sulinet.hu
http://www.szoi.sulinet.hu/


Polgármester Úr részére  

Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma a 2013-14 –es tanévben kézilabdás 

osztály/csoport indítását tervezi. Az osztály/csoport célja – a hagyományos gimnáziumi 

célokon túl – a Szentgotthárdi Kézilabda Klub minőségi utánpótlásának biztosítása. Kiemelt 

figyelmet fordítva – a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott nevelési céljainknak 

megfelelően – tanulóink mindennapos sportolására, a sport megszerettetésére, és ezáltal a 

diákok egészségének megóvására.  

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, szíveskedjen előterjeszteni és támogatni a kézilabdás 

osztály/csoport indítását a következő képviselő-testületi ülésen. 

A mindennapos testnevelés bevezetésével lehetőség nyílt arra, hogy a testnevelés órák 

keretében tudatosan irányítsuk a tanulókat ezen sportág felé. Reméljük, hogy ehhez diákjaink 

mind nagyobb számban birtokba vehetik a most épülő csarnokot is. Bízunk abban, hogy ezzel 

növeljük Szentgotthárd megtartó képességét, és a fiatalok helyben megtalálják céljaik 

megvalósításának lehetőségét.  

Szentgotthárd, 2012-09-17 

     Tisztelettel:  

        Balogh Éva  

           igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i  ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) különített el az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetésében.  

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2012. számú határozatában 

elfogadta a 2012. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Polgármesteri Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek érkeztek be, melyeket a 

Szabályzat előírásainak figyelembe vételével az ott megjelölt rendszer szerint csoportosítva 

terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

1.) Kérelmek, melyek az Éves Cselekvési Programterv megvalósítására irányulnak: - 

 

2.) Kérelmek sportfeladatok elvégzésére: - 

 

3.) Egyéb kérelmek: 

 

a.) A Szentgotthárdi Civil Fórum azzal a kéréssel fordul a Képvielő-testülethez, hogy a 

2012 novemberben megrendezendő Civil Szervezetek Baráti Találkozója keretében 

kiosztandó „Év Civil Szervezete Díj” átadásához anyagi támogatást szíveskedjék 

biztosítani. A díjat a SZCIF alapította azzal a céllal, hogy hangsúlyozza a civil 

szervezetek társadalomban betöltött szerepét. Az évente kiosztott díj pénzjutalommal, 

oklevéllel jár. Az SZCIF 30.000,- Ft, azaz Harmincezer 00/100 Forint támogatást 

igényel a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 100 fő (3. sz. melléklet) 

 

A SZCIF további kérése a testület felé, hogy 9/2012. számú Képviselő-testületi 

határozat f. pontjában megítélt 40.000,- Ft-os támogatás elszámolási határidejét 2012. 

december 31-re szíveskedjenek módosítani, mivel az összeget az egyesület még nem 

használta fel.  

 

b.) A SZEMLE Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 

zsidahegyi kereszt felújításához anyagi támogatást szíveskedjék nyújtani a Civil Alap 

terhére. A városrészen működő civil szervezet az Önkormányzattól az építési munkák 

és az anyagköltség kifizetéséhez 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer 00/100 Forint 

támogatást igényel.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 100 fő (4. sz. melléklet) 

 

c.) A Szentgotthárd-Zisda Önkéntes Tűzoltó Egyesület azzal a kéréssel fordul a 

Képviselő-testülethez, hogy két, 2012 decemberében tervezett program 

megvalósításához szíveskedjen támogatást nyújtani. Az Egyesület a Civil Alapból a 

nyugdíjas találkozó és az adventi körmenet megszervezéséhez összesen 60.000,- Ft, 

azaz Hatvanezer 00/100 Forint támogatást igényel.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 100 fő (5. sz. melléklet) 

 

d.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy két programjukhoz anyagi támogatást nyújtani szíveskedjen. Az 

Önkormányzat a 2012 novemberében, az 1945-46 során Rábafüzesről elhurcolt német 

ajkú lakosság hányattatásairól történő megemlékezéshez 70.000,- Ft, a „Nemzetiségi, 

Nemzetközi Gyermeknap” és a „Magyarországi németek ’Hienz’ hagyományőrző 

ifjúsági népismereti kézműves és olvasótábor” után megrendezendő „Nemzetiségi, 

Nemzetközi Mikulás Ünnepély”-hez pedig 15.000,- Ft, összesen 85.000,- Ft, azaz 

Nyolcvanötezer 00/100 Forint támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 80+60 fő (6. sz. melléklet) 

 



e.) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy 

a 2012 októberében megrendezendő idősek napi rendezvény költségeihez 70.000,- Ft, 

azaz Hetvenezer 00/100 Forint támogatást szíveskedjék nyújtani a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 100 fő (7. sz. melléklet) 

 

f.) Az „Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért” azzal a kéréssel fordul a 

Képviselő-testülethez, hogy a gimnázium kerékpártárolójának építési munkálatainak 

befejezéséhez anyagi támogatást nyújtani szíveskedjen. A Gimnázium Szülői 

Közössége és a gimnázium Alapítványa az OTP és a Civil Alap támogatásával 

megépítette az intézmény udvarán a tároló egyik felét. Ennek befejezéséhez az 

Alapítvány 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer 00/100 Forint támogatást igényel a 

Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 250 fő (8. sz. melléklet) 

 

g.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy Zenetörténet vetélkedő megrendezéséhez, valamint az ifjúsági zenei 

találkozón való részvételhez, az útiköltség kifizetéséhez anyagi támogatást 

szíveskedjék nyújtani. A zenetörténeti vetélkedő legkiemelkedőbben teljesítő 

csapatának díja a szombathelyi Weöres Sándor Színházban, a La Mancha Lovagja c. 

musical-re szóló belépő lesz. Ehhez, és az ifjúsági zenei találkozóra történő utazás 

költségeihez összesen 66.300,- Ft, azaz Hatvanhatezer-háromszáz 00/100 Forint 

támogatást kér az Alapítvány a Civil Alap terhére. 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 85 fő (9. sz. melléklet) 

 

h.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a „Generációk Találkozási Pontja” program megvalósításához 

anyagi támogatást szíveskedjék nyújtani. 2003 óta a Radnóti utcai játszótér környékén 

lakók rendszeresen tartanak családi napot. A rendezvényekhez szükséges egy pavilon, 

amelynek csővázát és a tetővásznat önerőből beszerezték, most az oldalfalakat 

szeretnék felállítani. Emellett a focipálya kapuinak felújításához szükséges új hálókat 

beszerezni. Az Önkormányzattól a városrész összesen 55.000,- Ft, azaz Ötvenötezer 

00/100 Forint támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 50 fő (10. sz. melléklet) 

 

i.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a 2012 decemberében tartandó karácsonyi programokhoz az adventi 

hangversenyhez, illetve az idősek karácsonya rendezvényhez 60.000,- Ft, azaz 

Hatvanezer 00/100 Forint támogatást nyújtani szíveskedjen a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 50 fő (11. sz. melléklet) 

A városrészi önkormányzat a Képviselő-testület 150/2012. számú határozatának e.) 

pontja értelmében 150.000 Ft támogatást már kapott a fent említett rendezvényekhez.  

 

j.) Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a városrészi művelődési ház bejárati ajtajának és színpadi 

függönyének cseréjéhez, illetve a Gyermekek Karácsonya és Idősek Karácsonya 

programok megvalósításához anyagi segítséget szíveskedjen nyújtani. Az ajtó, illetve 

függönycserét részbe a városrészen gyűjtött hulladékért kapott pénzből teszik meg, 

azonban 100.000,- Ft támogatásra még szüksége van a városrésznek. A karácsonyi 

programok megrendezéséhez 80.000,- Ft, tehát összesen 180.000,- Ft, azaz 

Egyszáznyolcvanezer 00/100 Forint támogatást igényel az önkormányzat a Civil Alap 

terhére. Az önkormányzat kéri figyelembe venni azt a tényt, hogy programjaikat évek 

óta az itt élő szlovén kisebbséggel közösen rendezik meg, így különösen fontos, hogy 

a rendezvények megvalósításához elegendő támogatást nyerjenek el.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 200-300 fő (12. sz. melléklet) 



 

k.) Az Alfakör Szentgotthárd civil szervezet azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy egy 2012. október, novemberében tartandó előadás 

megszervezéséhez anyagi támogatást nyújtani szíveskedjen. A vendégelőadó költsége 

100.000 Ft, ebből 20.000,- Ft-ot az egyesület saját költségvetéséből finanszíroz, az 

önkormányzattól pedig 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer 00/100 Forint támogatást 

igényel a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: kb. 60-80 fő (13. sz. melléklet) 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 13. sz. mellékletig az 

előterjesztés csatolt mellékleteként küldött pdf állományban találhatóak.  

 

A megkötésre kerülő szerződések mintáját az előterjesztés 14. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatok, az egyesületek 

igazolása a bírósági bejegyzésükről az anyag terjedelme miatt nem kerül kiküldésre, de a 

Polgármesteri Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapban még 

meglévő, felosztható összeg: 309.902 ,- Ft.        

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 916.300,- Ft. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 2. sz. mellékletében olvasható. 

 

- A Szabályzat szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil 

szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 

közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.  

 

- Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a döntés meghozatalánál mérlegelje azt, hogy az 

adott civil szervezet által megrendezendő program, illetve megvalósítandó feladat egy-egy 

nagyobb közösséget, esetleg az egész várost, vagy csupán a szervezet tagjait érinti.  

 

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére 

 

a) A Szentgotthárdi Civil Fórum az „Év Civil Szervezete Díj” kiosztására irányuló 

kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december  31.; 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum az határidő hosszabbítási kérelmét a képviselő-

testület …………………. 

 



b) A SZEMLE Egyesület zsidahegyi kereszt felújítására irányuló kérelmét a képviselő-

testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december  31.; 

 

c) A Szentgotthárd-Zisda Önkéntes Tűzoltó Egyesület karácsonyi programok 

megszervezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

d) A Német Nemzetiségi Önkormányzat „Nemzetiségi, Nemzetközi Mikulás 

Ünnepély” megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal 

támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

e) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napi rendezvény megvalósítására irányuló 

kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

f) Az „Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért” kerékpártároló 

megépítésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

g) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány zenetörténeti vetélkedő megszervezésére 

és az ifjúsági zenei találkozón való részvételre irányuló kérelmét a képviselő-testület 

…………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

h) A Rábakethely Városrészi Önkormányzata „Generációk Találkozási Pontja” 

kialakítására kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 15.; 

 

i) A Rábakethely Városrészi Önkormányzata adventi programok megszervezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

j) A Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata a művelődési ház ajtajának és 

függönyeinek cseréjére, valamint karácsonyi programjainak megszervezésére irányuló 

kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 31.; 

 

k) Az Alfakör Szentgotthárd előadás megszervezésére irányuló kérelmét a képviselő-

testület …………… Ft-tal támogatja, 

elszámolási határidő: 2012. december 15.; 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

 

 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 13. pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 



 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 17.  

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                                                                                                                                                                               



Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége a Képviselő-testület által  

létrehozott Civil Alap felhasználása tekintetében, a  Szabályzat a Szentgotthárd város 

Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap 

felosztásáról 4. pontja alapján véleményezési jogkörrel rendelkezik.  

 

A Szabályzat szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a Civil 

szervezetet, amely Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 

közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja fel.  2012. 

évben a Civil Alapban még rendelkezésre álló összeg 309 902,-Ft. 

 

A SZCIF elnöksége a szabályzatban biztosított jogkörrel  élve, a hozzánk eljuttatott 

kérelmek vonatkozásában az alábbi támogatások nyújtását javasolja. A Civil Alapbból 

rendelkezésre álló összeg a kérelmekben igényelt támogatáshoz képest neagyon csekély, 

ezért annak ellenére, hogy minden kérést jogosnak és támogatandónak tartunk, 

javaslatot csak a rendelkezésre álló összeg erejéig tehetünk. 

 

1.) Kérelmek, melyek az Éves Cselekvési Programterv megvalósítására irányulnak: 

  Nem volt ez irányú kérelem. 

 

 

2.) Kérelmek sportfeladatok elvégzésére: 

Nem volt ez irányú kérelem 

3.) Egyéb kérelmek: 

 

 

a.) A SZEMLE Egyesület a zsidahegyi kereszt felújításához anyagi támogatást kér. A 

Civil Alap terhére, 28.000,- Ft, azaz Huszonnyolcezer 00/100 Forint támogatás 

nyújtását javasoljuk. igényel.  

b.) A Szentgotthárd-Zisda Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012 decemberében tervezett 

program megvalósításához  kért támogatást, a Civil Alapból a nyugdíjas találkozó és 

az adventi körmenet megszervezéséhez. Javasoljuk  20.000,- Ft, azaz Húszcezer 

00/100 Forint támogatás nyújtását.   

c.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat  két programjukhoz kért anyagi támogatást. 

Az Önkormányzat a 2012 novemberében, az 1945-46 során Rábafüzesről elhurcolt 

német ajkú lakosság hányattatásairól történő megemlékezéshez, a „Nemzetiségi, 



Nemzetközi Gyermeknap” és a „Magyarországi németek ’Hienz’ hagyományőrző 

ifjúsági népismereti kézműves és olvasótábor” után megrendezendő „Nemzetiségi, 

Nemzetközi Mikulás Ünnepély”-hez. Javasoljuk  48.000,- Ft, azaz Negyvennyolcezer 

00/100 Forint támogatás nyújtását.  

d.) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület  a 2012 októberében megrendezendő idősek napi 

rendezvény költségeihez 48.000,- Ft, azaz Negyvennyolcezer  00/100 Forint 

támogatást szíveskedjék nyújtani a Civil Alap terhére.  

e.) Az „Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért”  a gimnázium 

kerékpártárolójának építési munkálatainak befejezéséhez kért anyagi támogatást. A 

Gimnázium Szülői Közössége és a gimnázium Alapítványa az OTP és a Civil Alap 

támogatásával megépítette az intézmény udvarán a tároló egyik felét. Ennek 

befejezéséhez az Alapítvány 31.902,- Ft, azaz Harmincegyezer-kilenzszázkettő 

00/100 Forint támogatás nyújtását javasoljuk. 

f.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  Zenetörténet vetélkedő megrendezéséhez, 

valamint az ifjúsági zenei találkozón való részvételhez, az útiköltség kifizetéséhez kért 

támogatást. Az alapítványt most nem javasoljuk támogatni, a szűkös keret miatt. 

g.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata a „Generációk Találkozási Pontja” 

program megvalósításához kér. Javasoljuk a városrészi közösségi élet szerveződése 

végett  36.000,- Ft, azaz Harminchatezer 00/100 Forint támogatás nyújtását.  

h.) Rábakethely Városrészi Önkormányzata a 2012 decemberében tartandó karácsonyi 

programokhoz az adventi hangversenyhez, illetve az idősek karácsonya 

rendezvényhez már 2012. áprilisban támogatást kapott, most nem javasoljuk. 

i.)  Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata művelődési ház bejárati ajtajának és 

színpadi  függönyének cseréjéhez, illetve a Gyermekek Karácsonya és Idősek 

Karácsonya programok megvalósításához anyagi segítséget kér. 48.000,- Ft, azaz 

Negyvennyolcezer  00/100 Forint támogatás nyújtását javasoljuk.  

j.)  Az Alfakör Szentgotthárd civil szervezet egy 2012. október, novemberében tartandó 

előadás megszervezéséhez anyagi támogatás kér 20.000,- Ft, azaz Húszezer 00/100 

Forint támogatást javasolunk.  

k.)  „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete Díj”-ra  30 000,- Ft azaz Harmicezer 00/100 

Forint. 

  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet döntésénél vegye figyelembe javaslatunkat és 

hozzon a  támogatási kérelmek vonatkozásában ésszerű döntést. 

 

 

Szentgotthárd, 2012.  Szeptember 19. 

     Cziráky László  

     SZCIF elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet 

 
 

Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap 

felosztásáról 

 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi 

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet 

tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére nyújtható 

támogatás. A támogatás a településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok 

elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és 

osztja fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni. 

 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az Önkormányzat” menüpontban 

megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő lap kitöltésével és határidőre a 

Hivatalba juttatásával. 

 

4.) Támogatást kérhet az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a 

székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) és 

eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott 

letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe 

helyezését minden esetben igazolni kell.  

 

5.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, 

valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti 

érintettségről. 

 

6.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a 

településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő civil szervezet vagy a településrészi 

önkormányzat kérhet támogatást. 

 

7.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen 

működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott 

figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

8.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Polgármesteri Hivatalba (a 



továbbiakban: Hivatal). Amennyiben a Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még 

előterjeszthető és elbírálható. 

 

9.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A 

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi. 

 

10.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő 

felosztható összegről. 

 

11.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel. 

 

12.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2012. áprilisi, júniusi, szeptemberi és a decemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban a 

következő időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 6., június 11., 

szeptember 10., december 3. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell az Alap 

kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét. 

 

13.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Irodája 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

14.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzügyi Irodával együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 

kezdeményez. 

 

15.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő 

bizonylatokkal köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt 

határidőig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról, akkor a támogatást 

köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást 

az Alapba, ha a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési 

kötelezettségének törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak 

visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának 

dátumától számított kamattal együtt köteles visszafizetni. 

 

16.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az ott 

meghatározott határidőben nem kezdeményezte, 

e) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe. 

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület az 57/2012. számú 

határozatában fogadta el 2012. március 29-én. 



2. sz. melléklet  

 

 

 

 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 3-12.sz. 

mellékletig a csatolt pdf állományban találhatóak. 

 

 
 

 

 

 

 

Ikt.sz: 390-  /2012.                                                                                           14. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS  

(tervezet) 

 
Mely létrejött egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., képviselője: Huszár 

Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről 

civil szervezet neve (székhelye: , adószáma: , bankszámlaszáma: , képviselője:) – a 

továbbiakban Támogatott 

között az alábbiak szerint: 

 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2012. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …./2012. számú Képviselő-testületi határozata a) pontja értelmében az 

Alap terhére a Támogatott részére egyszeri …..,- Ft,-  azaz ……. 00/100  forint támogatást 

nyújt a ………… tartandó …………. megrendezéséhez.   

 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott 

letétbe helyezési kötelezettségének.  

 

4.) Az Önkormányzat a megítélt támogatást átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

5.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles 

igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét. A pénzügyi 

elszámolás végső határideje: 2012. ……………….. 



   Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 

támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 

határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 

6.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c) amely nem felel meg az Önkormányzat 304/2010. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat előírásainak, 

d) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

f) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi CLXXV. 

törvényben előírtak szerint. 

 

7.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló 2012. …………….. kelt nyilatkozat 

a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 

A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, 2012. …………….. 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                                       civil szervezet  

        Képviselője: Huszár Gábor                                                Képviselője:  

                   polgármester 

    

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Jogi ellenjegyzés:   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i testületi ülésére 

 

 

Tárgy: A Szentgotthárd Kossuth L. u. 57. számú, 93/2. hrsz-ú ingatlanon levő tekepálya 

épületrész fennmaradásának - áthelyezésének ügye 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Előzmények: 

Ugyanezen témában augusztusban már készítettük előterjesztést a T. Testület számára. Akkor 

a napirendet mégsem tárgyalta érdemben a testület, mert a testületi ülés előtt érkezett újabb 

javaslatot a képviselők már nem tudták érdemben áttekinteni.  

Az augusztusi előterjesztés rövid összefoglalása:  

- mostani helyén, de a föld alá süllyesztve, egy elegáns üveg fogadóhellyel; a tekepálya felett 

zavartalanul kialakítható parkolókkal 

 

- a bontásra szánt épület tekepályát és büfét magába foglaló keleti épületrésze a szükséges 

átalakítások, felújítás után fennmaradjon. (A HÉSZ lehetővé teszi a TV5 jelű építési 

övezetben a későbbiekben kialakítandó parkolóhelyek megvalósításáig - ideiglenesen - a 94. 

hrsz-ú telken a parkolóhelyek kialakítását.) 

 

- új épület a 93/2. és 94. hrsz-ú földrészletek összevonása vagy telekhatár-rendezése után a 

mellékelt helyszínrajzon jelölt helyen (1.sz. melléklet) 

Az építési engedély kiadása előtt a Helyi Építési Szabályzat,(továbbiakban:HÉSZ) a 

szabályozási terv és a településszerkezeti terv módosítása szükséges. [A hatályos HÉSZ és 

szabályozási terv a 94. hrsz-ú telket a beépítésre nem szánt területbe sorolja, véderdő terület-

felhasználással, és ezért a 93/2. hrsz-ú, beépítésre szánt terület - településközpont vegyes 

terület terület-felhasználású telekkel nem vonható össze.(szabályozási terv kivonata: 2.sz. 

melléklet] 

 

A Képviselő-testület 2012. augusztusi ülésén 202/2012. számú határozatával az alábbi döntést 

hozta: 

 „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

57. szám alatti tekepálya kapcsán javasolt településszerkezeti terv és szabályozási terv 

módosítása kapcsán a testületi ülés előtt benyújtott új javaslatok miatt most nem dönt, hanem 

a dokumentumokat áttanulmányozza és legkésőbb a szeptemberi testületi ülés keretében 

hozza meg döntését.”  

 

 

Kiegészítő információ: 

Az Önkormányzat (továbbiakban: Eladó) és a Szentgotthárdi Kézilabda Klub (továbbiakban: 

Vevő) közt 2011. október 4-én létrejött a városi sporttelep elidegenítése ügyében megkötött 

adásvételi szerződés 4.4. pontja szerint: 

  

„Vevő kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan-fejlesztés miatt lebontandó tekepályát elhelyezi 

az Eladó saját tulajdonú ingatlanán. A tekepályát a szabványoknak, és a sportági előírásoknak 



megfelelő minőségben kell megépíteni úgy, hogy az a nemzeti bajnokságon való részvételre 

alkalmas legyen. Vevő köteles a tekepályán belül vendéglátásra alkalmas egységet is 

kialakítani. Az új tekepályát a régi lebontásától számított 6 (hat) hónapon belül kell 

megépíteni.”  

Ez azt is jelenti, hogy a Kézilabda Klubnak nem kötelessége az épület elbontása – azonban ha 

erre mégis sor kerül, akkor egy új tekepályát és kiszolgáló létesítményeit fel kell építenie. 

Viszont az is tény, hogy eredetileg az építési engedélyezés során is a tekepálya lebontásáról 

volt szó, aminek elmaradása kapcsán a Városi Főépítész Czeiner Gábor 3. számú melléklet 

szerinti véleménye rendkívül figyelemre méltó.  

 

Az építési hatóság szerint: a tervezési feladatot a tervezési program határozza meg. Ha a 

tervezési program módosul a tervezőnek át kell dolgozni a tervdokumentáció érintett részeit, 

melynek eredményeként körvonalazódik  az is, hogy kell-e építési engedély módosítást kérni 

vagy nem. 

Minden esetre a sportcsarnok tervezési programja a tekepálya épület bontásával számolt. 

 

  

 

Az önkormányzat mozgásterét pillanatnyilag ez az idézett szerződési szakasz jelöli ki. 

Természetesen mód van a megkötött szerződés ezen részének közös megegyezéssel való 

módosítására is.  

Mindez azt is jelenti, hogy az épület fennmaradása, esetleges átalakítása kérdésében a 

Képviselő – testület külön nyilatkozatára nincsen szükség.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 280/2004. számú 

Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti terv, a többször 

módosított, a egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzat és a 

mellékletét képező szabályozási terv azon irányú felülvizsgálatát kezdeményezi, 

mely a Szentgotthárd 94. hrsz-ú teleknek a beépítésre szánt terület - 

településközpont vegyes terület  terület-felhasználását, a TV 4 jelű építési övezet 

kiterjesztését lehetővé teszi.        

A felülvizsgálatra ……… forintot biztosít. 

    

      Határidő közlésre: azonnal  

            Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 17. 

 

 

 Fekete Tamás 

 műszaki irodavezető 

Ellenjegyzem : Dr.Dancsecs Zsolt 

 

                    Jegyző 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

 
 

 



 

2.sz.melléklet 

 

 
 

 

 

 



3.sz. melléklet 

 
Sportcsarnok- tekepálya: 

 

A Sportcsarnok tervezése előtt és annak során eldöntött kérdésként kezeltük a tekepálya és a hozzá 

kapcsolódó épületrészek elbontását annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest korrekt és 
támogatható megoldás szülessék a Sportcsarnok és az azt kiszolgáló parkolók, azok 

megközelíthetőségének céljára. 

Így született meg az a megoldás, melyet az elkészült és építés alatt álló tervdokumentáció tükröz.  
A tekepálya épületének, elhelyezésének megoldására különböző megoldások gondolatai merültek fel.  

Ezek közül a leghasználhatóbbnak tartható az a mód, mely szerint a tekepálya a jelenlegi helyétől 

északra, részben a tervezett véderdő területébe betolva helyeződik el. 
A legújabban felvetődött gondolat, miszerint a tekepálya csarnok épülete maradjon a jelenlegi helyén - 

több szempontból nézve is hibás gondolat! 

Egyrészt improvizatív gondolat - s így ez is - mint általában ritkán vezet jó eredményre. Jelen esetben 

is ezzel állunk szemben.  
Mint előbb említettem a terv az épület (tekepálya) bontásával kalkulált, a koncepció ennek 

szellemében alakult és készült, így komplett és átgondolt. 

Ebbe a folyamatba minden utólagos, ötletszerű, nem odavaló beavatkozás csak kárt okoz a 
végeredmény szempontjából, ami aztán utólag szinte már korrigálhatatlan. 

Ezek a következők: 

Nem tekinthető okos gondolatnak, hogy a Sportcsarnok okosan és funkcionálisan korrekt módon 
kialakított parkolóját kettétörnék, csak a torzója maradna tervezett helyén, a többi északra tolva a 

sportpálya keleti felére kerülne, teljesen esetleges módon, kiizzadt megközelíthetőséggel. Ennek 

használata kétséges lenne a viszonylag nagy távolság következtében. A közelebbi tervezett parkolót 

pedig a használhatatlanságig terhelné a helyzet, esetenként tumultust okozva. 
Az adottságok miatt hátrahúzott Sportcsarnok elé kilógó tekepálya csarnoképülete (ha a helyén 

maradna) kelet felől közelítve irgalmatlan mértékben takarná az impozáns új csarnok legkarakteresebb 

keleti homlokzatát, illetve az egész épültet. Ezen semmiféle építészeti trükkel, semmiféle átalakítással 
nem lehet segíteni! Tipikus esete lenne a „ gombhoz a kabátot” esetnek, amivel megbocsáthatatlan 

esztétikai kárt okoznánk városunknak. Eldugnánk új büszkeségünket egy - ne szépítsük a dolgot - 

lényegesen kevésbé attraktívabb, karakter nélküli épület mögé.  

Fentiekben elmondottak értelmében ismételten hangsúlyozom a terv szerinti állapot korrekt és 
mindenképpen alkalmazandó mivoltát. Ezt ne rontsuk el egy oda nem illő, a végeredményt agyonütő 

„kakukkfiókával”.  

A fenti témakörben mindenképpen a Tisztelt Képviselő-testület véleményalkotását látom 
szükségesnek.  

Bízva abban, hogy fentiek átérzése, átgondolása és megvitatása után bölcs - városunk szempontjából a 

legkedvezőbb - döntés születik, mindannyiunk örömére.  
              

Maradok tisztelettel: 

 

           Czeiner Gábor sk. 
                                              városi főépítész 

   

 

 

Szentgotthárd, 2012. augusztus 15. 

 

 

 

 

 

 



 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 26.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A költségvetési rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2012.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. A 2011.évi CLXXXVIII. tv.5.sz. mellékletében központosított előirányzat 

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Könyvtári és közműv.érdekeltségnövelő támogatás 

   Móra F. Városi Könyvtár /dologi k/  687 e/Ft

   Fedezetük: Központosított előirányzat  687 e/Ft 

 

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 

     Rendelőintézet  686 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 536 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 150 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  207 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 163 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 44 e/Ft 

     Polgármestei Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  1 193 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 939 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 254 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  91 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 72 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 19 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása  94 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 74 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 20 e/Ft 

     III. Béla Szakképző Iskola  927 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 731 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 196 e/Ft 

     Működési céltartalék   3 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  3 201 e/Ft 

 

3. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi támogatás 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ell. /Társ.szoc.pol.ell./ 516 e/Ft 

 Fedezete: Tám.értékű műk.bevétel fejezettől 516 e/Ft 

 

 

 



 

4. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Kitüntetések 

   174/2012.sz. határozat „Szentgotthárd Városért” 

   176/2012.sz. határozat „Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj” 

   184, 187/2012 sz. határozat „ Szentgotthárd Város Díszpolgára” 

    Önkorm.igazg.tev. /Önkormányzat/  864 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. 680 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 184 e/Ft 

    Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/ -   457 e/Ft 

                      Általános tartalék zárolás  -   407 e/Ft 

 

5. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Közműv.tev. és tám. Pannon K.K.E. / műk.c.p.e.átadás államh.kívülre/ 1 127 e/Ft 

     149/2012. sz határozat Történelmi napok rendezvényeinek költségeire 

     115/2012 sz. határozat Törzsutas c. kiadványban sz.ktg. 

     Fedezete :Működési céltartalék /rendezvénykeret/ zárolás -  1 000 e/Ft 

                     Működési céltartalék /Idegenforgalmi alap/ zárolás -  127 e/Ft 

 - Ár és belvízvéd.össz.tev. /dologi kiadás/   1 045 e/Ft 

     158/2012 sz határozat  Őrségi Vízrendezési Társulás hozzájár. 

     Fedezete :Működési céltartalék /Vasi TISZK műk.hj./ zárolás -  1 045 e/Ft 

 - Fogászati röntgenkészülék beszerzése /Beruházási kiadás/ 864 e/Ft 

     59/2012.sz. határozat 

     Fedezete :Működési céltartalék /intézmény üz.elkül.k./ zárolás -  864 e/Ft 

 

  - Működési célú hitel zárolás  -  864 e/Ft 

    Felhalmozási célú hitel   864 e/Ft 

 - Intézményi karbantartások 

     Többcélú Kistérségi Társulás intézményei 

     Működési célú támogatásértékű kiadás 

       SZEOB   250 e/Ft 

       SZOI  589 e/Ft 

     Önkormányzat 

     Nem lakóing. Üz., bérbeadása /dologi k/  475 e/Ft 

     Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás -  1 314 e/Ft 

 - Közcélú foglalkoztatási pályázati önrész  

     Kiadási pótelőirányzat 

     III. Béla Szakképző Iskola  30 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 26 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 4 e/Ft 

     Rendelőintézet  28 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 28 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 0 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  28 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 28 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 0 e/Ft 

 

 



 

     Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 343 e/Ft 

     Ebből : Támogatás értékű m.k.. 159 e/Ft 

                 Műk. c.p.e.á.államh.k nonp  24 e/Ft 

                 Műk. c.p.e.á.államh.k váll  160 e/Ft 

     Rövid időtartamú közfoglalkoztatás . 15 e/Ft 

     Ebből : Támogatás értékű m.k.. 13 e/Ft 

                Műk. c.p.e.á.államh.k nonp  2 e/Ft 

     Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/ -  444 e/Ft 

 - Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttm. program /dologi k./ 750 e/Ft 

     Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Szlovén M.o. határon.á.eáp/ -  750 e/Ft 

 -  150/2012.sz. határozat Civil alap kerete terhére átcsoportosítás 

   Civil alap   374 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 272 e/Ft 

              Dologi kiadás 102 e/Ft 

 Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/ -  374  e/Ft 

 

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 Polgármestei Hivatal 

   Önkorm.igazg.tev. /dologi k/  121 e/Ft 

 Versenysport tev. és támogatása /Műk.c.p.e.átadás államh.kívülre/ 20 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás  -  141 e/Ft 

 

7. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ III. Béla Szakképző Iskola   3 659 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 1 469 e/Ft 

                  Munkaa.terh.j. 364 e/Ft 

                 Dologi kiadás 1 361 e/Ft 

                  Ellátottak p.jutt. 465 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 901 e/Ft 

                     2011 évi Működési pénzmaradvány 2 674 e/Ft 

                    Tám.é.műk.bev. Orsz.K.önkormányzatttól 74 e/Ft 

                    Műk.c.átvett p. államh.kív. vállalkozástól 10 e/Ft 

 

 b./ Rendelőintézet /Egészségügyi ágazat béremelés/ 7 742 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 6 107 e/Ft 

                 Munkaa.terh.j. 1 635 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.OEP-től  7 586 e/Ft 

                     Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 156 e/Ft 

 

 c./ Móra F. Városi Könyvtár /dologi kiadás/ 511 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt 134 e/Ft 

                  Munkaa.terh.j. 22 e/Ft 

                  Dologi kiadás 355 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  355 e/Ft 

                      Tám.é.műk.bev.elkül.áll.alapoktól 156 e/Ft 

 

 



 

 d./ Önkormányzat 

    Többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése 

    - Erdészet, egyéb erdőgazd.tev. /dologi k./ 26 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  26 e/Ft 

    - Saját tulajdonú ing. Adásvétel /dologi k./ 1 857 e/Ft 

      Fedezete: Intézményi működési bevétel  1 857 e/Ft 

    - Bérlakás felúj. /Ady u.6/  7 610 e/Ft 

      Felhalm.k.kapcs. ford.ÁFA 2 155 e/Ft 

      Felújítás 5 455 e/Ft 

      Fedezete: Felhalm.k.kapcs. ford.ÁFA bevétel 2 155 e/Ft 

                      Biztosítási kártérítés  5 455 e/Ft 

 

    Belső előirányzat rendezés 

    - Ár- és belvízvéd. ö.tev. 

      Ebből: Beruházási k. 1 171 e/Ft 

                 Dologi k.. -  1 171 e/Ft 

    - Sportlétesítmények műk. és fejl. 

      Ebből: Műk. c.p.e.á.államh.k nonp.-  933 e/Ft 

                 Dologi k.. 933 e/Ft 

    - Szabadidős park, fürdő és strandsz.  

      Ebből: Műk. c.p.e.á.államh.k nonp.-  1 355 e/Ft 

                 Dologi k.. 1 060 e/Ft 

                 Beruházási k.. 295 e/Ft 

   - Városközpont Barokk épületegy. Felúj.  1 842 e/Ft 

      Fedezete: Tervezési keret /beruházási k./ -  1 842 e/Ft 

    - Zöldterület kezelés   

      Ebből: Műk.c.p.e.á.államh.kívülre-  332 e/Ft 

                 Dologi kiadás 332 e/Ft 

 

  - Működési célú hitel zárolás  -  1 466 e/Ft 

    Felhalmozási célú hitel   1 466 e/Ft 

 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2012. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 17 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       jegyző 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1) bekezdésben és 

91.§ (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

2012. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.1.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszege 2.181.319,9 e/Ft-ban, azaz Kettőmilliárd–száznyolcvanegymillió -

háromszáztizenkilencezer kilencszázszáz forint, 

b) bevételi főösszege 1.924.702,9 e/Ft azaz Egymilliárd-kilencszázhuszonnégymillió-

hétszázkettőezer kilencszázszáz forint,  

c) hiányát 256.617 e/Ft-ban, azaz Kettőszázötvenhatmillió-hatszáztizenhétezer forint. 

 

(2)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege: 67.220 e/Ft, melyből 

a)működési pénzmaradvány:       44.848 e/Ft 

b)felhalmozási pénzmaradvány: 22.372 e/Ft. 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege: 189.397 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:   104.982 e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:84.415 e/Ft”. 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok 

összegei - a Rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján a (2) – (8) bekezdésben 

foglaltak szerint alakulnak.  

(2) Működési bevételek     1.551.700,9 e/Ft 

 

a) intézményi működési bevételek:    124.676 e/Ft,  

aa) III. Béla Szakképző Iskola  21.646 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet   21.581 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár   1.605 e/Ft, 



ad) Polgármesteri Hivatal   18.975 e/Ft, 

ae) Önkormányzat    60.869 e/Ft 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele  933.537 e/Ft, ebből 

ba) helyi adók   818.000 e/Ft, 

bb) átengedett központi adók   114.037 e/Ft, 

cc) bírságok, pótlékok       1.500 e/Ft; 

 

c) Működési támogatások:     319.104,9 e/Ft, ebből 

ca) normatív támogatások   255.846 e/Ft, 

cb) központosított előirányzatok       3.024,9 e/Ft, 

cc) normatív kötött felh. támogatások    51.082 e/Ft; 

cd) egyéb központi támogatás       9.152 e/Ft 

 

d) Egyéb működési bevételek:    174.383 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű működési bevétel               159.568 e/Ft,  

db) működési c. pénze. átvét.államh. kívülről  14 815 e/Ft, 

dc) előző évi költségvetési kieg. visszatér.           0 e/Ft; 

 

(3) Felhalmozási bevételek     373.002 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek  276.500 e/Ft, ebből 

aa) tárgyi eszközök, immateriális javak ért.   74.600 e/Ft, 

ab) önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkej. b. 16.900 e/Ft, 

ac) pénzügyi befektetések bevételei  185.000 e/Ft; 

 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

ba) Központosított ei.-ból fejlesztési célú  0 e/Ft 

bb)fejlesztési célú támogatások    0 e/Ft 

 

c) Egyéb felhalmozási bevételek   96.502 e/Ft 

ca) Támogatásértékű felhalm. bevétel  88.326 e/Ft 

cb) felhalm. c. pénze. átvét államh. kívülről   8.176 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.           0 e/Ft 

a) Működési c. tám.k. visszat. államh. kívülről           0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:  1.924.702,9 e/Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 67.220 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    67.220 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány      44.848 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány       22.372 e/Ft. 

 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 189.397 e/Ft, hitelek felvétel és kötvénykibocsátás bevételei 189.397 e/Ft, ebből 

a) rövid lejáratú működési célú hitel felvétele 104.982 e/Ft,  

b) rövid lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele   63.557 e/Ft,  

c) hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 20.858 e/Ft,  

(8) Finanszírozási bevételek összesen:   256.617 e/Ft” 

 

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

„5.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra    1.478.285,9 e/Ft-ot, ebből 

aa) III. Béla Szakképző Iskola működési kiadás      243.581 e/Ft, 

ab) Rendelőintézet működési kiadás       184.559 e/Ft, 

ac) Móra Ferenc Városi Könyvtár működési kiadás       41.771 e/Ft, 

ad) Többcélú Társulás Intézményei működési kiadás     357.042 e/Ft, 

ae) Polgármesteri Hivatal működési kiadás      308.813 e/Ft, 

af) Önkormányzat működési kiadás       313.951,9 e/Ft 

ag) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

ah) Arany J. villamos felúj. hitel kamat           1.000 e/Ft, 

ai) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, fordított Áfa          8.568 e/Ft 

b) felhalmozási kiadások előirányzatra       193.810 e/Ft-ot, ebből 

ba) beruházási kiadások           59.163 e/Ft, 

bb) felújítási kiadások           54.958 e/Ft, 

bc) egyéb felhalmozási kiadás           79.689 e/Ft; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására         48.000 e/Ft-ot, 

ca) működési kölcsön           13.000 e/Ft 

cb) Felhalmozási kölcsön           35.000 e/Ft 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       251.880 e/Ft-ot,ebből 

da) általános tartalék             3.302 e/Ft, 

db) Működési céltartalék           16.705 e/Ft, 

dc) fejlesztési céltartalék         231.873 e/Ft; 

e) hiteltörlesztésre           209.344 e/Ft-ot, ebből 

ea) működési célú hitel törlesztés       206.289 e/Ft, 

eb) felhalmozási célú hitel törlesztés           3.055 e/Ft; 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata              418.512 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata            109.631 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              466.523,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra    477.537,1 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    367.389 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     42.596 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     67.552,1 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                6.082 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:         1.478.285,9 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a  kiemelt előirányzatok a következők: 

a)III. Béla Szakképző Iskola   243.581 e/Ft, 

aa) személyi juttatások előirányzata 136.579 e/Ft, 

ab) munkaadót terhelő járulékok előir.   35.736 e/Ft, 

ac) dologi kiadások előirányzata   65.058 e/Ft, 

ad) egyéb működési kiadás előirányzata       126 e/Ft, 

ae) ellátottak pénzbeli juttatása előirnyz.    6.082 e/Ft; 



 

b) Rendelőintézet      184.559 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    80.881 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.    20.975 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    82.703 e/Ft; 

 

c) Móra Fernc Városi Könyvtár      41.771 e/Ft, 

ba) személyi juttatások előirányzata    21.139 e/Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok előir.      5.437 e/Ft, 

bc) dologi kiadások előirányzata    15.195 e/Ft; 

 

d) Többcélú Kistérségi Társulás Intézményei  357.042 e/Ft, 

da) támogatás értékű működési kiadás   357.042 e/Ft, 

 

e) Polgármesteri Hivatal    308.813 e/Ft, 

ea) személyi juttatások előirányzata 177.110 e/Ft, 

eb) munkaadót terhelő járulékok előir.   46.437 e/Ft, 

ec) dologi kiadások előirányzata   85.266 e/Ft, 

 

f) Önkormányzat     313.951,9 e/Ft, 

fa) személyi juttatások előirányzata     2.803 e/Ft, 

fb) munkaadót terhelő járulékok előir.     1 046 e/Ft, 

fc) dologi kiadások előirányzata  189.733,8 e/Ft, 

fd) egyéb működési kiadás előirányz.    120.369,1 e/Ft, 

 

g) folyószámla-hitel kamat          19.000 e/Ft, 

h) Arany J. villamos felúj. hitel kamat          1.000 e/Ft, 

i) felhalm. bevét után fiz. ÁFA, ford.Áfa          8.586 e/Ft 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 

3.299 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete       706 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap             1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék           1.593 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  248.581 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:      16.708 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     231.873 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) normatív hozzájárulás, melyen belül 

aa) kiegészítő támogatás ingyenes tankönyvellátás                  1.716 e/Ft, 

ab) pedagógus szakvizsga            277 e/Ft, 

ac) szakmai vizsgák lebonyolítás hozzájárulás          294 e/Ft, 

ad) középszintű érettségi lebonyolítás hozzájárulás         774 e/Ft, 

ae) szakmai informatikai fejlesztési feladatok         549 e/Ft; 

b) Civil alap              570 e/Ft, 



c) pályázati alap működési            734 e/Ft, 

d) intézményi karbantartások, 50 e/Ft feletti javítások       351 e/Ft, 

e) Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykeret               0 e/Ft, 

f) Környezetvédelmi Alap               1.000 e/Ft, 

g) Vasi TISZK működési hj. Különbözet          575 e/Ft 

h) közcélú foglalkoztatás pályázati önrész          512 e/Ft, 

i) intézményüzemeltetési elkülönített keret      1.136 e/Ft, 

j) Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program, utófinanszírozott 

pályázat 

ja) Önkormányzat              809 e/Ft, 

jb) Városi Gondozási Központ         4.400 e/Ft, 

k) Idegenforgalmi alap             873 e/Ft. 

l) Rendelőintézet – szem.juttatás nyugdíjazás       1.071 e/Ft 

m) közcélú foglalkoztatás dologi kiadásokra           500 e/Ft, 

n) Költségvetési szervek fogl. 2012. évi kompenzáció (előleg)        567 e/Ft 

 

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik 

meg: 

a) NYDOP-5.1.1 szeob felújítási önrész (277/2011.)      1.150 e/Ft, 

b) pályázati alap           5.000 e/Ft, 

c) Gotthárd Therm Kft. kötvény kezességvállalás    150.000 e/Ft, 

d)Hársas tó strandhoz szennyvízelv, zuhanyzó, WC kial (269/2011)     3.500 e/Ft, 

e) NYDOP-5.2./C.11 Rendelőintézet tetőtér beépítés önr. (187/2011)     2.223 e/Ft. 

f) NYDOP-4.1.1/B-11 Rába Sztg.-i szakasz árvízvéd.fejl. (268/2011)    68.000 e/Ft 

g) Rábatótfalui Sportöltöző felújítás pályázati önrész (28/2012)       2.000 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 248.581 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) a (4) bekezdés a) pont a központi támogatás finanszírozásakor, 

b) a (4) bekezdés b), f), g) és k) pont, valamint az (5) bekezdés c) pont testületi döntés 

alapján, 

c) a (4) bekezdés c), és h) pont, valamint az (5) bekezdés a), b), d), e), f) és g) pont a 

pályázat elnyerését követően, 

d) a (4) bekezdés d),i) és j) pont és m) pont a számla esedékességekor, 

e) a (4) bekezdés e) pont a rendezvényt követően, 

f) a (4) bekezdés l) pont a nyugdíjazás esetén. 

g) a (4) bekezdés c) pont a banki kötelezés szerint. 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 

319.104,9 e/Ft normatív állami támogatásban részesül, a szociális juttatásokhoz 

kapcsolódóan tervezhető normatív kötött felhasználású támogatás 47.203 e/Ft. 

Központosított előirányzatok 3.024,9 e/Ft. Egyéb központi támogatás 9.152 e/Ft „ 

 

6.§ A Rendelet 8.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „8.§ A nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz 

szervezetenként a források a következők:   

a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat: 30.600 e/Ft 



b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 31.627 e/Ft.” 

 

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 …………………………………  ………………………………. 

    Huszár Gábor                                          Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                    jegyző 

 

 
 
 
Kihirdetve: 
  



 
Indokolás a Rendelettervezethez: 
1.§ 
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi 
főösszeg-, a hiány-, valamint a hiány külső-, és belső finanszírozásának változásával 
foglalkozik. 
2.§ 
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 
3.§ 
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, 
támogatások-, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés 
jogcímenként. 
4.§ 
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt 
előirányzatonként, ill. intézményenként ezen belül kiemelt előirányzatonként, 
valamint a tartalék változását mutatja be. 
5.§ 
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-ai ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

115/2011. számú képviselő-testületi határozat  

  

 

TÁJÉKOZTATÓ A HELYTÖRTÉNETI FOLYAMATOKRÓL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 115/2011. számú képviselő-testületi határozatával 

felkérte „…a Móra Ferenc Városi Könyvár vezetőjét a helytörténeti értékmentő feldolgozó és 

publikációs feladatok szakmai koordinálására, értékeik mindenki számára hozzáférhető 

bemutatására. Azzal, hogy az e térten végzendő feladatokat külön meg kell határozni, és a 

végzett munkáról negyedévente tájékoztató beszámolót kell adni a képviselő-testület 

számára.” 

  
Molnár Piroska igazgató az alábbi tájékoztatást adta: 

 

 

„Honismereti Klub 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

Tárgy: Beszámoló a klub tevékenységéről 2012. április – 2012. szeptember között 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alábbi tevékenységek valósultak meg a honismereti klub által, illetve tervezzük a 

megvalósítását: 

 

Ciszter irattár 

 

- Csuk Ferenc és Talabér Lászlóné áttekintette a ciszter irattár fennmaradt iratanyagát. 

Jegyzeteket készítettek, illetve kiválasztották az archiválásra és bemutatásra érdemes iratokat. 

A  könyvtárban Mátrainé Bezenhoffer Erika beszkennelte és egy mappában rögzítette az 

iratokat. Az adatbázisban való rögzítés és a metaadatok elkészítése a 2012/13. év feladata. 

 



- Kisterenyei Ervin restaurátor kérésére az irattár gazdasági iratainak újbóli áttekintése a 

feladatunk, amelyben a belső terek meszeléséről, a freskók átmeszeléséről fellelhető iratok 

esetleg fellelhetők.   

 

Ciszter könyvgyűjtemény 

 

A ciszter könyvgyűjtemény értékeinek felmérése májusban megtörtént. A klubtagok 

leszámolták a fennmaradt köteteket. Dr. Rétfalvi Gábor főiskolai tanár (régi könyves 

specialista) áttekintette a gyűjteményt, nyilatkozott az értékeiről. 1500 kötetet javasolt 

feldolgozni könyvtári adatbázisban. A gyűjtemény pontos számbavétele, leírása, adatbázisban 

való rögzítése a következő időszak feladata. A Móra Könyvtár pályázatot nyújtott be 2012 

májusában az 1850 előtti, ún. régi könyvek bibliográfiai leírására forrás a TÁMOP-3.2.4.A-

11/1 sz. pályázatban. Ennek munkadíjára a járulékkal együtt 2.238.000 forint támogatást 

nyert el a könyvtár. A tervek szerint 2012. októbertől 2014. március végéig folyik a 

retrospektív konverzió a Szikla-21 integrált rendszerben. 

 

Ifjú helytörténészek 

 

Az önkormányzat helytörténeti pályázatára jelentkező, illetve a helytörténet iránt érdeklődő 1-

18 éves korosztály számára októbertől helytörténeti szakkor indul a könyvtárban. A 

tematikában az anyaggyűjtés, a forráskutatás, forráselemzés, feldolgozás és szerkesztés, 

valamint a hivatkozások kötelező elemei is szerepelnek.. 

 

Kaszagyár 

 

21012/13-ban a kaszagyárban fellelhető értékek dokumentálása (fotók készítése, iratok 

kutatása, feldolgozása) szerepel 

 

Fotók gyűjtése, archiválása 

 

A klub és a  könyvtár felhívására összegyűjtött fotók beszkennelése folyamatosan megtörténik 

a könyvtár helyismereti gyűjteményében. A gyűjtés folyamatos, a fotók feltárására, 

adatbázisban valós rögzítésére a fenti TÁMOP-pályázatban nyert el forrást a könyvtár: 

2.175.000 forintot. A tervek szerint 2012. októbertől 2014. március végéig folyik a feldolgozás 

a Szikla-21 integrált rendszerben. A fotók rögzítés után azonnal megtekinthetők a könyvtár 

honlapjáról elérhető OPAC-ban (www.mfvk.hu). http://www.mfvk.hu/szikla/foto_kereses 

 

Híres szentgotthárdiak 

 

Csuk Ferenc klubtagunk elkészítette a híres szentgotthárdiakról szóló cikkek kiegészített 

leírását, illetve további személyekről készített leírást a honlapra. Közel 50 híres 

szentgotthárdiról gyűjtött adatokat, és készítette el az életrajzi cikket.  

 

Dr. Janny Géza hagyatéka (könyvek) 

 

A nyár folyamán dr. Janny Géza örököse a könyvtárnak adományozta a megörökölt 

könyvgyűjteményt. Az ősz folyamán ennek számbavétele és értékelése megtörténik a könyvtár 

helyismereti gyűjteményében. A gyűjtőköri szabályzat alapján a gyűjteménybe illő művek 

leírása, adatbázisban való rögzítése megtörténik még 2012-ben. 

 

http://www.mfvk.hu/
http://www.mfvk.hu/szikla/foto_kereses


A honismereti klub szeptember 26-án kezdi meg 2012/2013. évi munkáját, ahol a – már 

szeptember elején egyeztetett ismeretek alapján – kaszagyárban fellelhető értékek kutatásának 

és dokumentálásának ütemtervét, illetve a klub munkatervét készítjük el. 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 6. 

 

Tisztelettel: 

 

Molnár Piroska 

Honismereti Klub” 

 

87/2012. számú képviselő-testületi határozat  

  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 87/2012. számú képviselő-testületi határozatának 3.) 

pontjában arról döntött, hogy újabb helytörténeti pályázatot ír ki diákok és felnőttek 

számára egyaránt. A pályázati felhívás elkészítésére, a pályázat lebonyolításának 

koordinálására a Kistérségi Irodát kérte fel. A pályázati felhívás már 2012. májusában 

elkészült, a városi honlapon illetve a város intézményeiben plakát formájában is közzé tételre 

került: 



 
 



 

A 87/2012. számú határozatában azzal is egyetértett a Képviselő-testület, hogy a helyi ciszter 

irattár nagyközönség számára érdekes dokumentumainak és a város / a térség régi 

fotóinak kiállítása céljából fel kell venni a kapcsolatot a Pável Ágoston Helytörténeti és 

Szlovén Nemzetiségi Múzeummal. A barokk épület funkcióbővítő felújítására benyújtott 

pályázatunkra illetve a várható intézmény-fenntartási átszervezésekre is tekintettel egyelőre 

nem történt intézkedés ebben az ügyben. (Az 1311/2012. ( VIII. 23. ) Korm. határozat 1.4. és 

1.10. pontja szerint a megyei múzeumok tagintézményei 2013. január 01-jével – a feladat 

ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával – a 

területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek.) 

 

 

118/2012. számú képviselő-testületi határozat  

  

 

 

Az ÁSZ intézkedési terve alapján : 

 

Az ÁSZ 2011. szeptember 11-én érkezett válaszlevelében elfogadta az Önkormányzat 

kiegészített intézkedési tervét. 

 

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. A működési költségvetési egyensúly fenntartása érdekében: 

- A működési bevételek növelése érdekében fel kell tárni az önkormányzat bevételszerző 

lehetőségeit, ennek keretében 

aa) Évente biztosítani kell a tételes helyi adók mértéke reálértékének megőrzését, 

az adózási hajlandóság érdekében folyamatos ellenőrzés szükséges. Az adóalap 

megállapítás helyességének ellenőrzése és összevetése a NAV adatbázisával. Fokozott 

helyszíni ellenőrzés az adóalanyok tekintetében. 

Az adóhatósági ellenőrzések folyamatosak, azok jegyzői kontrollja ugyancsak folyamatosan 

történik.  

 

ab) Az önkormányzat által szedett bérleti díjak és térítési díjak reálértékének megőrzése 

mellett törekedni kell az üresen álló bérlemények, hasznosítatlan telkek számának 

csökkentésére. 

A földbérleti díjak emelését, illetve ingyenes használt ingatlanok után a bérletfizetési 

kötelezettséget az Önkormányzat Vagyonrendelete tartalmazza. A haszonbérleti díjakat a 

testület egységesen 6 Ft/m2-re emelte, ez van olyan eset, hogy háromszorosára emelkedő 

haszonbérletet jelent.  

 

Ingatlanok, eszközök szabad kapacitásának kihasználása, bérbeadása   

az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak bevételnövelését vonná maga 

után, ezáltal az önkormányzat feladatellátásra fordított kiadása is csökkenne.Pl.: Városrészi 

klubok, az intézményi épületekjobb kihasználása érdekében bizonyos intézményi feladatok 

összevonása stb 

 



Tagi kölcsön korlátozása Minden évben csak a költségvetési rendeletben tervezett, és 

fedezettel rendelkező összeg nyújtható e célra. Az év közbeni likviditás kiváltására csak 

akkor nyújtható tagi kölcsön, ha a társaság az éven belüli visszafizetésre garanciát vállal. 

 

Tegyen intézkedést arra, hogy a költségvetési rendelettervezetek és az elfogadott 

költségvetési rendeletek kiadási főösszegei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 5. § (2)-(3) bekezdései, továbbá a 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjai alapján ne 

tartalmazzanak a 73. § szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveleteket.  

 

 

Egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálatát, az adósságszolgálat szerkezetének 

áttekintését 

Ingatlan értékesítés: Pl.: egykori Gondozóház értékesítési építési telekként, egyéb a 

rendezési tervben beépíthető területek értékesítése közmű nélkül stb 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület további javaslatait az Önkormányzat bevételeinek 

növelésére, kiadásainak csökkentésére, további arra, hogy fenti javaslatok közül melyik 

kerüljön részletes kidolgozásra a Képviselő-testület elé. 

 

ad) Át kell tekinteni az egyéb sajátos bevételek alakulását, növelésük lehetőségét (pl.reklám 

felületek bővítése, értékesítése; tervdokumentációk ármegállapításánál) 

2011. év végén önkormányzatunk gazdálkodását és feladatellátását messzemenően átalakító 

törvények kerültek elfogadásra, úgymint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv., Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv., a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és nem utolsó sorban a Magyarország 

2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény és ezek végrehajtási 

rendelkezései. 

Ezen törvények végrehajtása során Képviselő-testületünknek minden olyan döntést meg 

kellett és kell hoznia, amely közép- és hosszú távon biztosítani fogja önkormányzatunk 

stabil működését. 

Az ezidáig megtett és jelenleg is folyamatban lévő bevételnövelő és kiadást csökkentő 

intézkedések, valamint a több mint hét éve töretlenül folytatott racionalizálás eddig is 

Szentgotthárd város stabil gazdálkodásának alapköve volt. Önkormányzatunk nem csak a 

vizsgált időszakban tette meg racionalizáló intézkedéseit, hanem a képviselő-testülete 

2005.óta folyamatosan hozták és hozzák meg azon döntéseiket, amelyek az Önkormányzat 

legoptimálisabb működését célozzák. Ez a folyamat az ellenőrzési időszakban és azt 

követően sem fejeződött még be. Néhány kiemelten fontos intézkedések, mely tartósan 

szolgálta az Önkormányzat pénzügyi stabilitását: 

- Intézmények Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alá kerülése 

- Intézmények integrálása 

- Kötelező, illetve önként vállalt oktatási, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátási 

területének kiterjesztése a kistérségre 

- Iskolabusz szolgáltatás kistérségi ellátási területtel 

- Belső ellenőrzés kistérségi szinten 

- Könyvtárral nem rendelkező településeken mozgókönyvtári szolgálat működtetése 

- Kistérségi ügyeleti ellátás megszervezése 

- 2011-ig területfejlesztési feladatok ellátása 

- Társulási projektek indítása 

 



ah.) Az elmúlt években az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálatra és átalakításra 

került. Integrált többcélú intézmények jöttek létre és kerültek a Többcélú Kistérségi Társulás 

fenntartása alá. A feladat az így létrejött struktúra folyamatos igazítása a megváltozó 

igényekhez, szabályozási, finanszírozási környezethez. Az oktatási intézményi hálózattal 

kapcsolatos 

javaslatokat – figyelembe véve az oktatással összefüggő kormányzati szándékot - a 

tanévkezdésről szóló előterjesztésben, míg a többi intézményre vonatkozó javaslatokat évente 

november hónapban megtárgyalásra kerülő, valamennyi ágazatot érintő előterjesztésben kell 

megtenni. 

 

 

A 2013. január 1-jén önkormányzati fenntartásban maradó intézmények, a részben, vagy 

teljes egészében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá a Társulás által 

ellátott önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatok kerüljenek átvizsgálásra annak 

érdekében, hogy a legoptimálisabb feladatellátáshoz szükséges döntéseket a Képviselő--

testület meg tudja hozni. 

Az átvizsgálás eredményérő1 és a szükséges döntésekről jelentés készüljön a 2013. évi 

költségvetési törvény ismeretében! 

 

1.b.) A folyószámla hitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának jogi lehetőségét 

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

Az Önkormányzat működési célú kiadásainak finanszírozása folyamatos feszültséget 

okozott, mivel csak folyószámla- és munkabérhitel állandó igénybevételével tudta a 

működést biztosítani. Az Önkormányzat hosszú távú pénzintézeti kötelezettségei emelkedtek, 

azok finanszírozása a következő három évben a rendelkezésre álló, főként ingatlanfedezet 

ismeretében bizonytalanok. A további évekre szóló, hosszú távú kötelezettségekre az 

Önkormányzat adatai alapján a finanszírozás forrásai nem biztosítottak 

Mindezek alapján az Önkormányzat gazdálkodását a pénzügyi kockázatok veszélyeztetik, a 

pénzügyi egyensúly rövid- és hosszú távú fenntarthatósága azonnali intézkedéseket igényel. 

A számlavezető pénzintézettel tárgyalást folytattunk, az egyeztetések folyamatban vannak. 

A folyószámlahitelt a kért összeggel szeptember 24- december 21-ig továbbra is biztosítja a 

számlavezető pénzintézet. 

 

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

feladatok elsődlegességének biztosítása érdekében. A megoldást ismertetni a Képviselő-

testülettel. Szükség esetén a gazdasági program módosítását is el kell végezni. Az önként 

vállalt feladatok finanszírozhatósága felülvizsgálatát indokolt a 2013. évi költségvetési 

koncepció elkészítését megelőzően a Képviselőtestület elé terjeszteni, ezt követően évenkénti 

rendszerességgel át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat. 

 

Az állam csak a kötelező feladatellátáshoz szükséges mértékben állít az önkormányzatok 

rendelkezésére forrásokat, az önként vállalt feladatokhoz, vagy az önkéntes vállalkozási 

tevékenységgel összefüggésben keletkező esetleges tartozások kiegyenlítésének terhét és 

annak kockázatait nem vállalja, nem vállalhatja. Mint ismert, emiatt az önkormányzat 

önkéntes vállalkozási tevékenységével összefüggő kockázatok sem az önkormányzat teljes 

vagyonát terhelik, hiszen közfeladatait, illetve a kötelező feladatellátáshoz szükséges 

vagyonát a vállalkozási tevékenységekből eredő kockázat nem terheli. 



 

 

 

 

1.e.) Továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert valamennyi intézmény 

vonatkozásában. 

 

Amennyiben a működési forráshiány csökkentése évközben a pótlólagos állami 

támogatások igénybevételével nem biztosítható, úgy a különbözetet előirányzat törlésével 

kell biztosítani. 

A képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy mely feladatok előirányzatait törli bevétel 

hiányában, azaz mely feladatok nem finanszírozhatók tovább. Fentiekre való tekintettel 

minden intézményvezető a kötelezettségvállalásoknál köteles a lehető legtakarékosabban, 

legkörültekintőbben eljárni, kizárólag csak az intézmény alapfeladatával összefüggő fizetési 

kötelezettségeket vállalni és köteles az 5%-os megtakarítást kigazdálkodni. Jelenleg a 

készfizető kezesség miatti összeg visszafizetését kell biztosítani, illetve a már 

kötelezettségvállalással terhelt beruházások, felújítások forrását! Új kötelezettség vállalás 

kockázatos!! 

Az előirányzatok tartása szigorú, takarékos, fegyelmezett gazdálkodást igényel az egész 

várostól. Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a kiadási előirányzataik 

túllépése nem megengedett. A város egészének érdeke az előirányzatokon belüli 

gazdálkodás. 

Szükség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében tegye meg a szükséges 

kiadáscsökkentő intézkedéseket. Amennyiben az intézkedés megtételéhez testületi 

felhatalmazás is szükséges, úgy annak engedélyezését kérje a testülettől. Javasoljuk, hogy 

az intézményekben csak. a Képviselő-testület engedélyével lehessen betölteni. 

Fentiekre való tekintettel felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a részére a 

képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatokkal nagyon takarékosan, a feladatok 

szigorú rangsorolásával gazdálkodjon! 

Itt hívjuk fel valamennyi intézményvezető figyelmét a normatíva igénylések és elszámolások 

jogszabálynak és a valóságnak megfelelő intézésére. Az igényléseket úgy kell elkészíteni, 

hogy visszafizetési kötelezettsége ne, vagy csak kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége 

keletkezzen az önkormányzatnak! 

 

1. f) Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi beszámolási kötelezettséggel tartoznak, 

valamint továbbra is működtetni szükséges a kontrollrendszert. A gazdasági társaságok 

pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, melyet a 

Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

Az önkormányzat gazdasági társaságai havonta – a rendes képviselő-testületi ülésre -  

készítenek pénzügyi beszámolót. A Képviselő-testület ezáltal folyamatosan figyelemmel 

kísérheti a 100%-os tulajdoni hányadú gazdasági társasága kötelezettségeinek alakulását, 

az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását. 

 A Képviselő-testület tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket a tulajdonosi 

érdekek védelme érdekében. 

Kockázatot hordoz az Önkormányzat számára, ha ezek nem teljesítése miatt – csőd és 

felszámolás esetén - a bíróság korlátlan és teljes felelősséget állapít meg az Önkormányzat 

terhére. 

 



1.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. 

Jelenleg aláírt vállalkozói szerződésünk van  a Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javításának kivitelezésére. E pont tárgyalása külön előterjesztés! 

 

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

Önkormányzat kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait.: 

Az előző rendes Képviselő-testületi üléshez képest változás nem történt 

 

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. 

Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásról nincs Képviselő-testületi előterjesztés 

 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

Hatósági és Okmányiroda: 

 

1. 2012. szeptember 30-án 6 fő közfoglalkoztatott fejezi be a munkát a Közszolgáltató 

Vállalatnál és egy fő a Horgászegyesületnél. Ezt követően november 30-ig egy-egy fő 

közfoglalkoztatott dolgozik a III.Béla Szakképző Iskolában és a Városi Gondozási 

Központnál. 

 

 

 

Műszaki Iroda: 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

- Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1 

- Lakóház használatbavételi engedélyek száma: 3 

- Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek száma: 2 

- Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek száma (épít.haszn.): 0 

- Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek száma: 0 

- Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

- Építésrendészeti eljárások száma: 2 

- Bejelentés alapján nyilvántartásba vett építkezés, bontás száma 2 

- Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

 

 



 Megtörtént a Szentgotthárd – Zsida, Szépvölgyi utcában a megrongált közúti jelzőtábla 

helyreállítása. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

  

 Megtörtént a Szentgotthárd Kertvárosi – Nefelejcs utca kereszteződésében lévő 

csapadékvíz-összefolyó átkötése. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 Folyamatban vannak a vegyes közuzalékkal történő kátyúzási munkálatok. Idén a 

költségvetésben rendelkezésre álló forrásokra tekintettel 131,32 tonna 0/40-es vegyes 

közuzalékot tudtunk megrendelni. A kőzuzalékos kátyúzásokkal megbízott ÖKV eddig a 

megrendelt kőzuzalék cca. 70 % -át dolgozta be (Rákócszi úti orvosi rendelő parkolója, 

Hunyadi úti kollégium belső útja, Polgármesteri Hivatal parkolója, illetve Rábatótfalu, 

Zsida, Zsidahegy és Rábakethely városrész kavicsolt felületű útjai stb.). Kivitelező: 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 

 Megtörténtek az önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utakon, kerékpárutakon 

és járdákon az útburkolat javítási munkálatok (kerékpárút felújítás, illetve kátyúzások). 

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, Május 1. út stb.) az útburkolat javítások a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

feladata és kötelessége. Továbbá felhívjuk a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a 

költésvetésben rendelkezésre álló forrásra tekintettel csak a Rábafüzesi kerékpárúton 

történt teljes szélességű gépi burkolat-felújítás a többi önkormányzati úton, járdán csak a 

balesetveszélyes úthibák (ütőkátyúk, kimosódások stb.) javítását tudtuk elvégeztetni, 

útegyenetlenségek megszüntetésére nem volt lehetőség. Kivitelező: NÉMETH 

Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft. Vasvár 

 

 Vízügyi felügyeleti ellenőrzéseken tett felszólítások alapján megbízást adtunk a 

Szentgotthárd – Máriaújfalui, Hársas-tó árapasztó műtárgyának részleges felújításra, 

amely munkálatokat  a megbízott kivitelező a napokban végez. Ahhoz, hogy a 

felújításokat a kivitelező szervezet el tudta kezdeni a tó vízszintjének kismértékű 

csökkentésére volt szükség, amelyet a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság segítsége és 

felügyelet mellett végezte el a tó üzemeltetője és az ÖKV.  A felújítási munkálatokat a 

megfelelő szakmai referenciákkal rendelkező Techno-Consult 2000 Építőipari Kft. (1113 

Budapest, Karolina út 34/a.) végzi. Teljesítési határidő a munkavégzés feltételeinek 

biztosításától – 2012. szeptember 12-től - számított 10 nap.  

 

 Az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló forrásra tekintettel és a vízkár-

elhárítási ütemtervnek megfelelően beszerzési eljárást írtunk ki az idei évre tervezett 

vízkár-elhárítási feladatok (árok, ill. áteresz tisztítások, zárt-csapadékcsatornahálózat gépi 

mosatása, rácsos folyóka építés stb.)  megvalósítására. A Közbeszerzési Bizottság 

döntésének megfelelően a munkálatok elvégzésére a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

nyújtó ajánlattevővel – a VÍZÉPTEK Bt.-vel – kötöttünk szerződést. Az alábbi feladatok 

tudjuk az idei vízkár-elháírtásra biztosított keretből elvégezni: 

 

o Szentgotthárd – Rábafüzes városrészen vízkár-elhárítási feladatok elvégzése: 



 

 Belterületi vízrendezés 

 

Munka leírása: Szentgotthárd – Rábafüzesi városrészen az alábbi nyílt 

csapadékvíz-elvezető árkok iszapolása, padkanyeséssel, kitermelt föld iszap 

elszállítása 5,0 km belül, illetve zárt-csapadékcsatorna szakaszok, illetve átereszek 

gépi mosatása az alábbiak szerint. 

 Meglévő árkok iszapolása, padkanyeséssel, kiszoruló föld elszállítása 5,00 

km-en belül (Alkotmány utca 1306,00 fm, Kodály Z. utca (nyugati oldal) 

363,00 fm, Dobó I. utca 85,00 fm, Toldi M. utca 197,00 fm, Déryné utca 

210,00 fm, Móra F. utca 135,00 fm, Babits M. utca 35,00 fm) összesen 

2331,00 Fm; 

 Egyoldali padkanyesés 1,00 m szélességben, kiszoruló föld elszállítása 

5,00 km belül  (Kodály Z. utca keleti oldala, patakpart) 370,00 fm; 

 Zártcsapadék csatorna szakaszok gépi mosatása: 

o Ø 100 méretű 16,00 fm; 

o Ø 60 méretű 48,00 fm; 

o Ø 50 méretű 457,00 fm; 

o Ø 40 méretű 176,00 fm. 

 Kocsibejárók átereszeinek mosatása (Ø 40-60) 310,00 fm. 

 

 Nyílt árok burkolása 

 

Munka leírása: Szentgotthárd – Rábafüzes Toldi M. utcában 210 fm hosszúságú 

szakaszán a nyílt csapadékvíz-elvezető árok burkolása az alábbiak szerint: 

 Meglévő árok profilozása, kiszoruló föld elszállítása 5,00 km belül; 

 Beton folyóka készítése 50x33x12- elemekből, 10 cm tg-ú betonba rakva 

40,00 fm; 

 Árokburkolat készítése betonlapokból, 10 cm homokos kavicságyba rakva 

170,00 m
2
; 

 Padka készítése 0/30-as vegyes kőzuzalékból 10 cm vtg-ban 15,80 m
3
; 

 3 db Ø 25 méretű áteresz mosatása; 

 Monolit előfejek készítése meglévő átereszekhez (Ø 25) 6 db  

 

 Szentgotthárd – Zsida városrészen vízkár-elhárítási feladatok 

 

1.2.1.,  Szentgotthárd – Zsida, Örökzöld utcában 110,00 fm hosszúságú beton 

folyóka építése, illetve a csatlakozó nyílt árok iszapolása az alábbiak szerint: 

 Meglévő árok profilozása, padka nyesése, kiszoruló föld elszállítása 0,50 km 

belül 110,00 fm hosszban; 

 50/200/17 méretű vasalt folyóka kiépítése, betonba elhelyezve 110,00 fm; 

 Útpadka kialakítása 0/30-as vegyes kőzuzalékból, tömörítéssel 110,00 fm; 

 

1.2.2., Szentgotthárd – Zsida, Örökzöld utcában (temető felé vezető szakaszán) 80,00 

fm hosszúságú szakaszán K-szegély építése az alábbiak szerint: 

 

 Meglévő aszfaltmakadám burkolat bontása 80,00 fm; 

 K-szegély (25x25x10) építése, beton alapgerendába elhelyezve 80,00 fm; 

 Útpadka kialakítása 0/30-as vegyes kőzuzalékból, tömörítéssel 40,00 m
2
; 



 

1.2.3., Szentgotthárd – Zsida, Erdei utca felső szelvényében egy 4,00 fm szélességű 

rácsos áteresz építése kavicsolt felületű úton; 

 

 

- Szentgotthárd – Farkasfa városrészen vízkár-elhárítási feladatok 

 

1.3.1., Szentgotthárd – Farkasfa, Fővég utcában 495,00 fm hosszúságú árokszakasz, 

illetve a Fővég utcához csatlakozó Szentgotthárd 3467. hrsz-ú út nyugati oldalán lévő 

45,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető árkok iszapolása, útpadka nyesése az 

alábbiak szerint: 

 

 Meglévő árok, iszapolása, padkanyeséssel (495,00 fm + 36,00 fm + 40,00 

fm) 570,00 Fm; 

 Kiszoruló föld elszállítása, 5,00 km belül. 

 

1.3.2., Szentgotthárd – Farkasfa, Kiserdő utcában 2 db áteresz építése kavicsolt 

felületű úton az alábbiak szerint: 

 

 Ø 50 cm-es tokos betoncsőből 2 db áteresz építése 5 fm/db; 

 Csatlakozó árok szakaszok mélyítésével, kikerülő föld helyszínen történő 

elteregetésével 10 fm/db; 

 

1.3.3., Szentgotthárd – Farkasfa, Hegyi utca 3. számú ingatlan előtt 18,00 fm 

hosszúságú nyílt árok zárttá tétele az alábbiak szerint: 

 

 Ø 30 cm-es csapadékcsatorna építése 18,00 fm;  

 Víznyelőakna építése, víznyelőráccsal 1 db; 

 Betonelőfej építése 1 db; 

 Földfeltöltés készítése, tömörítéssel 18,00 fm 

 Burkolatkészítése, tömörítéssel 0/70-es, ill. 0/40-es kőzuzalékból 18,00 fm 

 Csatlakozó 55,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető árok iszapolása, 

padkanyeséssel (Hegyi utca 3. számú ingatlan déli telekhatárától az Alvég 

utcáig) 

 

- Egyéb feladatok 

 

1.4.1., Szentgotthárd, Május 1. utca keleti oldalán lévő 173,00 fm hosszúságú nyílt 

árok iszapolása, kiszoruló föld elszállítása 5,00 km belül, illetve 9,00 fm hosszúságú 

Ø 50-es, illetve 21,00 fm hosszúságú 0,9x1,0 m méretű átereszek gépi mosatása; 

 

1.4.2., Szentgotthárd, Arany J. utcában a Szabadság téri Liget északi oldalán lévő 

28,00 fm hosszúságú funkció nélküli nyílt csapadékvíz-elvezető árok megszüntetése 

az alábbiak szerint: 

 Meglévő gyalogút keresztezésénél térkőburkolat bontása 2,00 m
2
 

 Csatorna fektetése NA 200 KG PVC cső homokágyba, idomokkal 15,00 m; 

 Ülepítős víznyelő akna építése ülepítő résszel, fedrács elhelyezésével 1 db; 

 Térkőburkolat helyreállítása 2,00 m
2
; 

 Földfeltöltés, tömörítéssel 10,00 m
3
; 



 Burkolat készítése 0/70 kőzuzalékból 22,30 m
3
; 

 Kiékelés készítése 0/30-as kőzuzalékból 14,90 m
3
. 

 

1.4.3., Szentgotthárd, Sallai I. utcában egy 4,00 fm szélességű rácsos áteresz építése 

aszfaltburkolatú úton, illetve 1 db víznyelő akna építése; 

 

1.4.4., Szentgotthárd-Jakabháza városrészen a Szentgotthárd 2501/1. hrsz-ú területen lévő 

96,00 fm hosszúságú csapadékvíz-elvezető árok iszapolása, kiszoruló föld elszállítása 

5,00 km-en belül; 

 

Pénzügyi Iroda: 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2012. augusztus 1-én:    - 253.361.005 ,- Ft 

 Bevételek augusztus1 – augusztus 31.:                    34.186.763,- Ft 

 Kiadások . augusztus1 – augusztus 31     -   50.496.475,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege augusztus 31-én:   - 269.670.717, - Ft. 

 

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

ülés közti beszámoló készítésének időpontjában folyószámla egyenlegünk – 49.898.744 Ft, - 

úgy, hogy helyi adóbevételünk jelentős része befolyt - tehát működésünk forrását továbbra is 

a folyószámlahitel biztosítja. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy szeptember 18-ig a helyi 

adóbevételünk jelentős összeggel elmaradt a várttól. A szeptember 24-én lejáró folyószámla 

hitelszerződésünk aláírására szeptember 24-én kerül sor. A folyószámla hitelt a bank 2012. 

december 21-ig nyújtja, azon a napon egy összegben vissza kell fizetni. Október 1-én 

készfizető kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségünk kb 150 millió forint 

(árfolyamfüggő), a ZÁÉV tartozásunk kamattal kb 55,7 millió forint. Ha a két összeg 

átutalásra kerül, úgy likvid tőke hiányában veszélyben van az intézmények és az 

önkormányzat működtetése is, s az önkormányzat fizetésképtelenné válhat. A hosszútávú 

működési hitel igénybevételéhez – a jelenlegi jogszabályok alapján – a pénzintézetek nem 

nyitottak. A 2012. évi költségvetésben tervezett bevételek nem realizálódtak, miközben a 

kiadások igen. 

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft a szeptemberi ülésre benyújtott pénzügyi és 

szakmai beszámolója alapján szükség van arra, hogy a T. Képviselő-testület még ebben az 

évben döntsön a további működtetésről. 

A képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy mely feladatok előirányzatait törli bevétel 

hiányában, azaz mely feladatok nem finanszírozhatók tovább!!! 
 

 

 

Adóhatósági munka: 

Elkészítettük az összes adózó (kb. 3600 db) törvény által előírt egyenlegközlőjét. Ezeket 

egyesével ellenőriztük, iktatószámmal láttuk el, és adónemenként csekkeket mellékelve, 

borítékoltuk és postáztuk.  

 



Minden más jellegű feladatot félretéve folyamatosan ezekkel kellett foglalkozni, hogy az 

ügyfelek, adózók időben megkapják a szeptember 17-i  befizetéshez szükséges információkat 

és a befizetéshez szükséges csekkeket.  

 

Az idegenforgalmi adó bevallások ellenőrzése folyamatban van, a bevallást 2012. év 2. 

negyedévre bevallást nem adott IFA köteles adóalanyok felszólítása megtörtént.  

Levélben megkerestük a nagyberuházást végző cégeket, hogy adják meg a kivitelezést végzők 

nevét. Az egyik cég válaszában teljesen elzárkózott ettől, ugyanakkor vannak információink a 

beruházáson dolgozó cégekről, amelyek egyébként rendben be is vannak jelentkezve. Mások 

partnerek voltak és megadták a beruházáson dolgozó vállalkozások nevét. A megadott 

vállalkozások nagyrészt rendben be voltak jelentkezve ideiglenes iparűzési adó fizetésére. 

Egyelőre egy olyan vállalkozás van, amelyiket megadtak de nincs bejelentkezve – egyelőre 

várjuk, hogy a felszólításunknak a megadott határidőig eleget tegyen.  

      

 

Kistérségi Iroda 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

A HELYI MÚZEUM FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN 

 

- Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1311/2012. ( VIII. 23. ) Korm. 

határozat 1.4. és 1.10. pontja szerint a megyei múzeumok tagintézményei 2013. január 01-

jével – a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

egyidejű átadásával – a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok 

fenntartásába kerülnek. Ez alapján Vas Megyei Múzeum Szentgotthárdon működő Pável 

Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeuma 2013. január 01. időponttól 

Önkormányzatunk fenntartásába kerülhet. ( 

 

A hivatkozott Kormány határozat alapján a szükséges tárgyalások lefolytatására 2012. 

november 30-ig, az átadás-átvételi megállapodások megkötésére legkésőbb 2012. december 

15-ig van lehetőség. Erre, illetve az Önkormányzat jövő évének szakmai – költségvetési 

megtervezésére tekintettel 2012. szeptember 04-én levelet küldtünk a Vas Megyei Múzeumok 

Igazgatóságára, hogy „A szoros határidőkre és az átvétel zökkenőmentes lebonyolítására, 

illetve az Önkormányzat jövő évének szakmai – költségvetési megtervezésére tekintettel arra 

kérem, hogy az átadás – átvételhez szükséges valamennyi rendelkezésükre álló információt, 

így különösen a helyi tagintézmény személyi, tárgyi és pénzügyi vonzatait, illetve ezen 

kapacitásoknak a jogszabályok által előírt feltételeknek való megfelelőségét ismertető, az 

elmúlt évekre visszamenő, pontos és részletes kimutatását mielőbb megküldeni szíveskedjen a 

számunkra.”  

 

Dr. Nagy Zoltán megyei múzeumigazgató ezt követően részletesen tájékoztatott minket arról, 

hogy a szentgotthárdi múzeum költségvetése hogyan is alakul a 2012. évben: a működtetés 

kiadási oldalán összesen 8.019 e Ft, a bevételi oldalán mindösszesen 327 e Ft (belépődíj) 

szerepel. 

 

A megyei múzeumigazgató ezzel párhuzamosan levelet jutatott el Dr. Kálnoki-Gyöngyössy 

Mártonnak, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége elnökének, illetve Dr. Vígh 

Annamáriának, az EMMI főosztályvezetőjének, azzal a céllal, hogy „…próbálják meg a teljes 

állami támogatást a szentgotthárdi múzeumnak, vagy hogy lehetőség lehessen esetleg közös 



fenntartást eredményezni.” A megyei múzeumigazgató levelében javasolja, hogy a 

szentgotthárdi múzeum maradjon állami fenntartásban, mint szlovén nemzetiségi 

bázismúzeum, a szombathelyi Savaria Múzeum, azaz a megyei múzeum speciális 

egységeként. Ennek szakmai indoklását a következőkben foglalta össze:  

 a szentgotthárdi múzeum műtárgyállományának 90 százaléka a környező szlovén 

lakosságú településekről származik, vagyis a 2011. évi nemzetiségi törvény 

értelmében nemzetiségi feladatot ellátó közgyűjteménynek számít. A feladatellátáshoz 

szükséges szakemberek a Savaria Múzeumból gondozzák a múzeumot, a szakmai 

háttér így biztosítható költséghatékonyan. 

 egy 2009. évben elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 2012. szeptember 31-

én fejeződik be az a projekt, amelynek fenntartási ideje 5 év, és amelynek keretében 

további 5 évig – néprajzkutató, múzeológus-gyűjteménykezelő szakemberekkel - 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat kell tartani. A pályázatból beszerzett 

múzeumpedagógiai eszközöket továbbá több helyszínen (Szombathely, Muraszombat, 

Lendva) kell a látogatók rendelkezésére bocsátani a következő 5 évben. 

 

A szentgotthárdi múzeum fenntartásával kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatjuk 

majd a Képviselő-testületet. 
 

 

- Tanévnyitó: 

2012. szeptember 3-án Szentgotthárdon is elkezdődött a 2012/2013-as tanév. 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény ünnepélyes tanévnyitóját a Várkertben 

tartották. Idén Szentgotthárdon 80 kis elsős kezdte meg tanulmányait a SZOI Általános 

Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyamán. 

Az intézmény össz .tanulólétszáma:  

-SZOI Ált.Isk. Arany János 1-4. Évfolyam: 16 osztályban 346 fő,  

2 eltérő tantervű osztályban 15 fő, 

 

-SZOI  Ált. Isk. Széchenyi István 5-8. Évfolyam: 10 osztályban 245fő, 

 

-SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium: 13 osztályban 325 fő 

 

-SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola: 8 osztályban 113 tanuló, közülük 12 kiselsős 

 

-SZOI Takács Jenő AMI : 285 fő. 

 

A  III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban szintén szeptember 3-án volt a tanévnyitó. 

21 osztályban 476 tanuló kezdte  illetve folytatja  tanulmányait. Szakközépiskolai képzésben 

244 tanuló, szakmunkásképzésben 232 tanuló vesz részt. Az iskolában felsőfokú logisztikai 

képzésben 13 fő tanul; gépipari mérnökasszisztens képzésben nappali tagozaton 11 fő, 

levelező tagozaton 18 fő vesz részt. 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében 347 óvodás és 

43 bölcsődéskorú kisgyermek nevelése folyik. 

 
 

- TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBBTANULÁSRÓL: 

 



A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 44 végzős diák tett sikeres érettségi vizsgát 

júniusban. Közülük 38 fő folytatja tanulmányait főiskolán vagy egyetemen ( 7 fő nem 

Magyarországon –Szlovéniában, Ausztriában, Angliában ), 5 fő felsőfokú szakképzésben 

tanul szeptembertől és 1 főről nincs információ. 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményében  178  fő végzett. 

Érettségit tett 49 fő, közül 5 fő tanul tovább főiskolán vagy egyetemen, 3 fő végzettségének 

megfelelő szakmában helyezkedett el, 1 fő munkanélküli, 1 főről nincs információ, 39 fő 

pedig szakképzésben vesz részt az iskolában. 

Szakiskolai képzésben 129 fő végzős tanuló volt, sikeres vizsgát tettek 99-en. Közülük 

szakmájában elhelyezkedett 46 fő, szakmájában továbbtanul 8 fő, munkanélküli 7 fő, nincs 

információ 23 főről, illetve 15 fő egyéb módon tanul tovább ( más szakma ). 

  

 

- TANTÁRGYFELOSZTÁS: 

Az intézmények megküldték a fenntartónak a tantárgyfelosztásokat, melyeket áttekintettünk,  

és az alábbiakban összegzünk: 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Arany János 1-4. 

Évfolyama: 

A tagintézményben az összes ellátott órák száma heti 956 óra, ebből kötelező 922 óra, tehát az 

egy hétre eső túlórák  száma 34 óra. Az ellátott órák  a  16 általános iskolai , 2 eltérő 

tantervű,illetve a 16 napközis csoport óráiból tevődik össze. A 34  túlórából  24 az általános 

iskolai oktatásban, 10 óra pedig az eltérő tantervű tagozaton  keletkezik.  

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 

5-8. Évfolyama : 

 

Az intézményegységben az összes ellátott órák száma 544 óra, ebből kötelező 521,5 óra, 

melyből 24,5 órát a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium pedagógusai áttanítással látnak el 

ének-zene és rajz tantárgyakból.. Egy hétre eső túlórák száma jelenleg 22,5 óra.  Az ellátott 

órák a 10 iskolai osztály és az 1 napközis csoport óráiból állnak . Az intézményből 1 fő tanít 

át a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumba 3 órában földrajzot, 3,5 órában biológiát a SZOI 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájába.   

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Gimnáziuma: 

 

Az  intézményegységben az összes ellátott órák száma 602 óra, ebből kötelező  534 óra, a heti 

túlóra 65 óra. Ez  a túlóra az előző évekhez képest  kismértékű emelkedést mutat. Elsősorban  

az emelt szintű érettségire felkészítő , és a nyelveket tanító- e tanévtől a két tanítási nyelvű 

képzés 5. osztályban itt folytatódik -  tanárok túlóráiból tevődik össze .  

Az intézményből 2 fő tanít át a SZOI Széchenyi István 5-8. intézményegységébe, 1 fő pedig   

a SZOI Magyarlaki tagintézménybe. 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény: 

 

Az intézményben  összes ellátott heti órák száma 295,5 óra, ebből kötelező 258,5, azaz a heti 

túlóraszám 37 óra. Ez a túlóraszámmal az eddigiektől ellentétben nem a tényleges túlóra, 



mivel az átmenetileg megüresedett álláshelyek óraszámainak ellátását többségében az 

intézmény pedagógusai látják el.  

 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak-Csörötnek Általános 

Iskolája és Óvodája: 

 

Az intézményben az összesen ellátott órák száma 293óra, ebből a kötelező 2269 óra. Azaz a 

heti túlóra 24 óra. A 100%-os szakos ellátottság érdekében az oktatási feladatokat áttanítással 

oldják meg a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium és a SZOI  Általános Iskola Széchenyi 

István 5-8. Évfolyamáról. 

 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

 

Az összes ellátott órák száma 939,5 óra, ebből a kötelező 870 óra , óraadók által ellátott óra 

20 óra/hét. Az intézményben elrendelt túlórák száma  69,5 óra hetente.  

A 100%-os szakos ellátottság miatt 1 fő 6 órában tanít  a SZOI Takács Jenő AMI-ból. 

 

Összegzés: 

Az intézmények törekedtek arra, hogy mindent figyelembe véve minél kevesebb  túlórával 

lássák el az oktatási-nevelési feladatokat.  Mind a SZOI-ban, mind a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium intézményeiben alkalmazták és kihasználták az áttanítás lehetőségeit a 

100%-os szakos ellátottság érdekében. 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 
 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szentgotthárdi Kirendeltsége 2012. 

augusztus havi információs jelentés (2012.07.21-2012.08.20) 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 456 fő, 17 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 6,8 %. Tárgyidőszakban 38 fő 

lépett be a kirendeltségi nyilvántartásába. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (17 

fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (8 fő); közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás (4 fő) érkeztek. A többi belépő száma viszonylag egyenletesen 

oszlik a többi ágazat között. A nyilvántartott pályakezdők száma 42 fő, számuk az előző 

időszakhoz képest 6 fővel nőtt. 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 52 fő, az előző időszakhoz képest 19 fővel csökkent. 

Legtöbben az együttműködés hiánya (22 fő), ill. közfoglalkoztatásban elhelyezkedés (12 

fő) miatt léptek ki. Munkáltató nagyobb számban nem léptetett be regisztrált 

álláskeresőket. 

A bejelentett álláshelyek száma 24 fő (ebből 13 fő támogatott), az előző időszakhoz képest 51 

fővel csökkent. A legtöbb ajánlat a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás (10 

fő), ill. a feldolgozóipar és a kereskedelem, gépjárműjavítás (6-6 fő) területéről érkezett. Az 

előző időszakhoz képest a feldolgozóipari ajánlatok száma esett vissza drasztikusan. 

Nagy létszámú állásbejelentés nem érkezett. 

Hiányszakmák: gépészmérnök, elvárt szakmai tapasztalattal rendelkező szövő 



A regisztrált álláskeresők többsége az alábbi munkakörökben helyezkedne el: bolti eladó (44 

fő), egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású (37 fő 

főleg közfoglalkoztatásban érintett), takarító (27 fő), konyhai kisegítő (26 fő), 

mechanikaigép-összeszerelő (22 fő), bútorasztalos (16 fő), lakatos és pincér (10-10 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  27/2011.(IX.29.)  rendelet : Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítása értelemszerűen változtatást nem igényel. 

 

- A  28/2011.(IX.29.) rendelet : az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 

rendelet módosítás változtatást nem igényel. 

 

   -     A  29/2011.(IX.29.)  rendelet:  Szentgotthárd Város helyi építési szabályzatának,  

      valamint szabályozási tervének egységes szövegéről  szóló rendelet módosítása   

      változtatást  nem igényel. 

 

     -     A  30/2011.(IX.29.)  rendelet : az Önkormányzat Vagyonáról szóló 

      rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

 

 

 

V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Dömötör Sándor : Az István király utca végén a hrsz.04/9, 04/12, 04/13. számú 

önkormányzati tulajdonú területek kaszálását a Közszolgáltató Vállalattól megrendeltük. 

Közvetlen az út mellett levő, hrsz.04/3.(04/14, 04/16.) számú magántulajdonú ingatlan 

tulajdonosát felszólítottuk a kaszálásra. 

Megtörtént a Füzesi u. Rába hidtól a Közszolgáltató Vállalt bejáratáig tartó szakasza melletti 

fenyőfák gallyazása. Kivitelező az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat. 

 

Vadász József : A zsidahegyi bekötőút melletti ingatlan tulajdonosát felszólítottuk a területén 

levő fenyőfák gallyazására. 

A rábafüzesi Szent Kristóf szobor melletti terület kaszálása megtörtént. Kivitelező az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat. 

 

Huszár Gábor : A Rábafüzesi út melletti benzinkút tulajdonosát felszólítottuk a területén levő, 

autókihajtást akadályozó bokrok megnyírására. 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 19. 

 

           

      Dr. Dancsecs Zsolt 

       Jegyző 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Pályázati tájékoztató 
 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2012. szeptember 19-én 

 
 

CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT 
ERŐ 

MEGJEGYZÉS 

A szentgotthárdi 
barokk templom és 
kolostor turisztikai 
fejlesztése 

NYDOP-2.1.1     elutasítva 



CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT 
ERŐ 

MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-
Farkasfa 
településrész 
ivóvízminőség-
javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 
költségek – 

nettó: 
1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 

1.374.450,- Ft 
2F: 

27.405.000,- 
Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 

3.045.000,- 
 

ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 
7.612.500,- 

Közbeszerzési eljárás 
folyamatban. 

Szentgotthárdi 
háziorvosi rendelő 
komplex 
akadálymentesítése 
és energiahatékony 
felújítása 
 

NYDOP-2009-
5.2.1/A 

302/2009 
55.555.555,- Ft 

Elfogadott: 
55.286.112,- Ft 

Igényelt 
támogatás: 

50.000.000,- 
Ft 
 

Elnyert: 
49.757.501,- 

Ft 

5.555.555,- 
Ft 
 

5.528.612,- 
Ft 

Zárójelentés és elszámolás 
megtörtént. 

Regionális 
Légszennyezettségi 
Mérőrendszer 

Harmadik 
célkitűzés Határon 

átnyúló 
Együttműködés 

AT-HU OP-2007-
2013 

273/2007 
311/2010 

87.000.000,-Ft 2,6 millió Euro 
4.365.900,- 

Ft 
(15.876 Euro) 

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

Városok 
szövetsége 

Harmadik 
célkitűzés Határon 

átnyúló 
Együttműködés A-
H OP-2007-2013 

    
Projektindítás 2008. 07.01. 
Projektzárás: 2013. 03.31 
 



CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT 
ERŐ 

MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-
Farkasfa 
településrész 
ívóvízminőségjavítá
sa 
EU-Önerő Alap 

Belügyminisztériu
m 

165/2012. 
182/2012. 

 

3.045.000,-Ft 

 

 Elbírálás 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 

Kis Projekt Végrehajtási 
megállapodás 

HÁRS jeligével a 
pályázó 
Horgászegyesület 
Szentgotthárd 
Esőbeálló építése és 
karbantartási 
munkák 

Zöld Iránytű 
Alapítvány 

 

 

 

750.000,- Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ 
HAT.SZÁ

M 
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: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

 
Igényelt 

támogatás 
önk.: 

117.103.547,- 
Ft 
 

Teljes: 
304.702.173,-

Ft 
 

 
 

Önkormányz
at: 

13.011.505,- 
 

Vízügy: 
0,- 

 

Közbeszerzési eljárás 
folyamatban. 

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

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

 

 

 

3.000.000,- 

 
 

3.000.000.- 0,- 
Eredményes ajánlattételi 
eljárás, szerződéskötés 

folyamatban 

 
 
 

 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által elkészített, 

 valamint benyújtott pályázatok helyzete  
2012. augusztus 19-én 

 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósítása 
folyamatban 



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  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-
11 
 
Szociális 
alapszolgáltatáso
k és gyermekjóléti 
alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése” 
 
  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.634
.-Ft  10% 

nyert, Támogatási Szerződés 
megkötése folyamatban 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 

benyújtva 

 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 Nem nyert! 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB óvodai 
intézményegységén
ek „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 

  

 

Benyújtva! Az Idősbarát 
Önkormányzati Díj” 
elnyerhető összege: 1.000.-
eFt. 

 
 

 

 

 


