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

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt két év pályázatairól a közművelődés területén 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2012. évi munkaterv alapján a szeptemberi ülésén kap tájékoztatást a Képviselő-testület a 

közművelődési vonatkozású pályázatok alakulásáról, az elmúlt 2 évet tekintve. 

 

A tájékoztató összeállításához megkerestük az érintett intézményeket, így a Móra Ferenc 

Városi Könyvtárat és a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet - az általuk megküldött 

anyagok az előterjesztés mellékleteit (1. és 2. számú melléklet) képezik. Mindkettő szervezet 

törekedett arra, hogy a fejlesztési elképzeléseiket, programjaikat pályázati támogatás 

elnyerésével valósítsák meg – a legtöbb esetben sikerrel is jártak. (lásd: mellékletben). 

 

Külön megemlítendő a „City Cooperation – 24 város szövetsége” program, amelyben az 

Önkormányzat vett/vesz részt. A projekt célja volt, hogy az érintett partnerek (3 ország 24 

városa) ismertebbé váljanak, illetve a résztvevő városok között gazdasági-, kulturális és 

turisztikai kapcsolatok épüljenek ki. A pályázat keretében eddig több fejlesztés is 

megvalósult, elsősorban turisztikai jellegűek, de részben a közművelődés területét is érintette 

közülük néhány: gyermek-élményváros projekt, városakadémia képzés, kulturális 

rendezvények („Karácsonyváró Kinn is, benn is”). 

 

Sajnos általánosságban elmondható, hogy a közművelődési célzatú pályázati felhívások 

száma, illetve az arra fordítható pályázati támogatások összege csökkent az elmúlt években. A 

2007-2013-as programozási időszakához kapcsolódó Társadalmi Megújulás Operatív 

Programok (TÁMOP) elsődleges célja ugyan munkaerő-kínálat javítása volt, ennek keretén 

belül – pl. az egész életen át tartó tanulás elősegítése, illetve a társadalmi összetartozás 

erősítése, az esélyegyenlőség javítása részcélokon keresztül - a közművelődést részben érintő 

fejlesztések / programok is megvalósíthatók voltak. 

 

Az elnyert és megvalósult pályázati projektek hasznosak voltak, a támogatások nélkül nem 

vagy nehezebb feltételek mellett valósulhattak volna meg a támogatott infrastrukturális 

fejlesztések, programok / rendezvények. A jövőben is törekedni kell arra, hogy hasonló 

támogatások lehívása által legyenek színvonalasabbak a helyi közművelődés szolgáltatásai, 

illetve ezzel is csökkentsük az intézményeinkre /szervezeteinkre nehezedő anyagi terheket.  

 

A közeljövőben fontos feladatunk lesz ezen a téren a helyi filmszínház rendbe tétele, értve ez 

alatt mind az épület infrastrukturális felújítását (minimálisan a vizesblokk rendbe tétele), mind 

a technikai eszközök fejlesztését, vagyis a digitális vetítési technikára való alkalmassá tételét. 

A jövőt tekintve a közgyűjteményi pályázati támogatások lehetőségével is bővülhet az 

Önkormányzat mozgástere, hiszen 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. 

Vagyis: a Vas Megyei Múzeum Szentgotthárdon működő Pável Ágoston Helytörténeti és 

Szlovén Nemzetiségi Múzeuma 2013. január 01. időponttól Önkormányzatunk fenntartásába 

kerülhet.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt 2 évben a 

közművelődés területén benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót megismerte, az abban 

foglaltakat tudomásul veszi. . 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Molnár Piroska igazgató 

                 Kiss Éva elnök 

                                                                                                                            

Szentgotthárd, 2012. szeptember 11.  

                                                                                                                  Huszár Gábor 

                                                                                                                   polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

Tel.: 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

A Móra Könyvtár pályázatai 2010-2012 között 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az európai uniós pályázatok kiírásai a könyvtárakat mint a tanulás színtereit tekintik. Ennek 

megfelelően a benyújtott projektek minden esetben oktatási célokat is szolgálnak. 

Konzorciumi és önálló pályázatok benyújtására egyaránt volt lehetőség. Eddig a TIOP és a 

TÁMOP konstrukcióban tudtunk pályázatokat benyújtani. Egy korábbi TIOP pályázat 

keretében infrastruktúra fejlesztésére, IKT eszközök vásárlására volt lehetőség. Ennek 

keretében szervergépet, számítógépeket, szoftvereket, szkennereket, nyomtatókat vásároltunk, 

illetve az épület földszintjén a folyosókon és a folyóirat-olvasó termeiben a világítást is ki 

tudtuk cserélni. Egy 2009-ben benyújtott TÁMOP pályázat keretében pedig 

szolgáltatásfejlesztést tudtunk megvalósítani: olvasásnépszerűsítő programokat, retrospektív 

konverziót, interaktív honlapot, szolgáltatás-népszerűsítő leporellót, számítógépes 

tanfolyamot az olvasóknak, továbbképzést a könyvtárosoknak, valamint bútorvásárlást a 

folyóirat-olvasó és médiatár részlegben. Mindkét pályázatot konzorciumi formában (öt másik 

könyvtárral együttműködve) nyújtottuk be és valósítottuk meg.  

 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár pályázatai 2010. január 1-je óta: 

 

Pályázati kiírás Benyújtott pályázat Támogatás

ban 

részesült-e? 

Elnyert 

támogatás/

saját forrás 

összege 

A megvalósulás 

állása, eredmények 

TÁMOP-

3.2.11/10-1-

2010-0206 

Nevelési-oktatási 

intézmények 

tanórai, tanórán 

kívüli és 

szabadidős 

tevékenységeine

k támogatása 

 

Együtt könnyebb – a 

szentgotthárdi Móra 

Könyvtár oktatást-

nevelést segítő 

kulturális programjai 

Benyújtás ideje: 

2010. április 1. 

Szerződés: 2011. 

március 17. 

Megvalósítás: 2011. 

szeptember 1. – 2012. 

augusztus 31. 

Igen 

100%-os 

intenzitású 

önállóan 

benyújtott 

11.185.738 

Ft 

nem 

igényelt 

saját forrást 

2012. augusztus 31-

én zárult 

Eredmények:  

20 szakkör havonta 

6 szakkör hetente 

6 tantárgyból 

tehetséggondozás 

4 verseny valósult 

meg az elmúlt 

tanévben 

550 gyerek vett részt 

a tanév folyamán a 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/
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foglalkozás-

sorozatokon  

TÁMOP-

3.2.4.A-11/1-

2012-0087 

„Tudásdepó-

Expressz” – A 

könyvtári hálózat 

nem formális és 

informális 

képzési 

szerepének 

erősítése  az 

élethosszig tartó 

tanulás 

érdekében 

A szentgotthárdi 

Móra Könyvtár a 

tudás, a képzés és a 

széles körű 

információnyújtás 

szolgálatában 

Benyújtás ideje: 

2012. május 30. 

Szerződés: 

folyamatban 

Megvalósítás: 2012. 

október 1. – 2014. 

március 31. 

 

 

Igen 

100 %-os 

intenzitású 

önállóan 

benyújtott 

27.985.826 

Ft 

nem 

igényelt 

saját forrást 

8 együttműködő 

oktatási-nevelési 

tagintézményben 

110 x 15 alkalomból 

álló, szövegértést 

fejlesztő foglalkozás 

megvalósítása,  

10 000 könyvtári 

dokumentum 

retrospektív feltárása, 

könyvtári 

dokumentumok 

vásárlása 2.798.582 

Ft értékben, 

szoftverfejlesztés 

mobil alkalmazások 

támogatására 

TÁMOP-3.2.13-

12/1-2012-0197 

Kulturális 

intézmények 

részvétele a 

tanórán kívüli 

nevelési 

feladatok 

ellátásában 

Lehet élmény a 

tanulás – a 

szentgotthárdi Móra 

Könyvtár tanórán 

kívüli nevelést 

támogató programjai 

Benyújtás ideje: 

2012. május 31. 

Önállóan 

benyújtott 

Nem nyert 

támogatást 

- - 

A TÁMOP-

3.2.12-12/1 

Kulturális 

szakemberek 

képzése a 

szolgáltatás- 

fejlesztés 

érdekében  

 

Vas megye 

közkönyvtári és 

közművelődési 

szakembereinek 

szakmai 

tudásfejlesztése az 

élethosszig tartó 

tanulást, valamint a 

formális oktatást 

támogató 

szolgáltatások 

megújítása érdekében 

Benyújtás ideje: 

2012. június 

Konzorci-

umban 

benyújtott 

Berzsenyi 

Dániel 

Könyvtár 

vezetésével 

Nincs még 

döntés 

Könyvtárosok 

továbbképzésének 

támogatására 

 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 7. 

 

Tisztelettel: 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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2. számú melléklet 

 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7. 

Tel/Fax: +3694/554-106 

E-mail: muvhaz@sztgnet.hu 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Dr. Gábor László irodavezető 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11.  

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület az elmúlt években is törekedett arra, hogy saját forrását 

pályázati támogatásokkal egészítse ki. 

Általánosságban elmondható, hogy a kimondottan kulturális célú pályázati kiírások száma, 

valamint a rendelkezésre álló források lényegesen csökkentek az elmúlt években.  

 

2010-ben a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 5 pályázatot adott be, melyek közül 4 nyertes 

volt, azonban a 4 nyertes pályázat közül csak egy szerződéskötésére került sor.   

A Vas Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatokat a megyei önkormányzat nehéz 

gazdasági helyzetére hivatkozva érvénytelennek nyilvánították. 

 

Az NKA közművelődési kollégiuma által megítélt 350.000.-ft támogatásról viszont 

egyesületünknek kellett lemondania. A csökkentett támogatás és mivel az önrészként 

feltüntetett egyéb pályázati bevételek nem realizálódtak, így nem tudtuk volna teljes 

egészében megvalósítani a pályázati programot. 

 

LEADER pályázat: Szentgotthárdi Kistérségi Hagyományőrző Napok 

 A PKKE rendezvényeire kért támogatás: 

 1.832.000.-Ft – nem nyert 

 

Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának a megyei önkormányzat 

Kulturális - Közösségtámogató célú előirányzatára  

Városházi Esték  

  

Vas Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának a megyei önkormányzat 

Ifjúsági célú  előirányzatára  Szentgotthárdi Ifjúsági Nap  

 

 

Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium: kulturális rendezvények 

támogatására 

  350.000.- vissza kellett mondanunk 

 

Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiumának pályázata a 

Nyugat-dunántúli régióban működő civil szervezetek működésének támogatására  

1.109.100.- Ft 

A 24 Város Szövetsége projekt keretében a 2012. december 17-18-án megrendezett 

Karácsonyváró Kinn is, benn is programra 2.139.725.-Ft támogatást nyertünk.  
 

mailto:muvhaz@sztgnet.hu
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2011. 

 

2011-ben pályáztunk az NCA működési pályázatára, amelyen 843.000 Ft-ot nyert az 

egyesület.  

A 24 Város Szövetsége projekt keretében, a 2011. július 29-31 között megrendezett 

Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatra 1.859.435.- Ft pályázati forrást 

kaptunk. 

 

LEADER pályázat:  Szakmai, sport és szabadidős rendezvények, táborok támogatása 

célterületre, Kultúra és hagyományőrzés Szentgotthárd és térségében című pályázatban 

igényelt támogatás: 2.397.000.-Ft, nyert támogatás 2.397.000.-Ft. 

A támogatás finanszírozása utófinanszírozás 

A pályázat megvalósításának időszaka: 2012. július 27- 2013. május 1. 

 

 

City Cooperation – 24 város szövetsége 

3 ország 24 városának ismertebbé tétele, azon belül is a gazdasági-, kulturális és turisztikai 

kapcsolatok kiépítése a résztvevő városok között. 

A pályázat keretében több tevékenység megvalósítása zajlott. 

Pl. turisztikai kiadványok (Élmények városai című kiadvány 4 nyelven (magyar-német-

szlovén-angol) 

Várostérképek a települések és kistérségeik nevezetességeinek bemutatásával 

Gyermek-élményváros projekt: a települések fejlesztésének lehetőségei gyermekszemmel 

Városakadémia képzés 

Polgármesteri találkozók 

Kulturális rendezvények 

 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 11. 

 

 

 

      Kiss Éva 

         elnök 
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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 29. ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel 

a hulladékégető építése, a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra. 

A környezetvédelmi program felülvizsgálata.  

 

Tárgy : Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös 

tekintettel a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokra. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. 

(VI.28.) számú önkormányzati  rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi 

környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük 

elő: 

- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését 

1993. január 01-től a Müllex-Körmend Kft. végzi. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján kiírt nyílt szilárd 

hulladékkezelési pályázat nyerteseként 2002. november 12-től 10 évre szóló szerződés alapján 

végzi tevékenységét. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés idén december 31-

vel lejár, ezért ezen önkormányzati feladat ellátására közbeszerzési eljárást kell kiírni. A 

szolgáltatás beszerzése meghaladja az úniós értékhatárt, ezért a Kbt. Második része szerinti 

szabályok szerint kell majd eljárni. Az új hulladékról szóló törvény tervezete alapján a 

jövőben 8 évre lehet kötni hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést. A Müllex Kft. a 

jelenlegi szolgáltatás keretén belül biztosítja ingatlanonként a heti egyszeri (tömbházaknál 

heti kétszeri) vegyes hulladék, valamint áprilistól-novemberig a kijelölt utcákban heti egy 

alkalommal – egyébként kéthetente – szerves (bio) hulladék összegyűjtését, elszállítását és 

ártalommentes elhelyezését. A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) 

lomtalanítási akciót a város teljes közigazgatási területén. Ebben az évben 2012. május 12-

én Szentgotthárdon a Rába-folyótól keletre eső utcában, illetve a Rábakethelyi városrészen, 

valamint 2012. május 19-én a város többi utcájában, illetve Rábatótfalu, Rábafüzes, 

Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken szerveztünk 

lomtalanítási akciót. A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a lomtalanításhoz 

kapcsolódóan több városrészen, illetve a központi részen is külön összegyűjtötték az 

értékesíthető hulladékokat, elsősorban fémhulladékot, majd ezt értékesítették.  Szentgotthárd 

központi részén, illetve Rábakethelyen a Civil Fórum szervezte meg ezt az akciót, 

Rábatótfalu, Máriaújfalu és Rábafüzes városrészen tudomásounk szerint részönkormányzatok, 

helyi egyesületek szervezték meg a gyűjtést. Ezeket a példaértékű akciókat a jövőben is 

folytatni kell és lehetőleg az egész városra ki kell terjeszteni, szorgalmazni kell a 

városrészeken lévő lakosságot, civil szervezeteket, részönkormányzatokat, hogy az ideihez 

hasonlóan szervezzék meg az értékesíthető hulladékok szelektív gyűjtését, mivel ezzel a 

városrész plusz forrásokhoz juthat.  

- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére az Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van 

lehetőség, ahol a lakosság ingyenesen elhelyezheti hulladékát. A tavalyi évben 15 

alkalommal, idén eddig 11 alkalommal kellett ezt a konténert üríttetnünk. 
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- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben 

történik, amelyet a Müllex-Körmend Kft. ürít. Amennyiben az építési törmelék ennek a 

konténernek a befogadó képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a Müllex - Körmend 

Kft.-től történő konténer megrendelésével és elszállíttatásával történhet. 

- A településen 17 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a lakosság számára a papír, a 

PET palackok és az üveg hulladékok szelektált formában történő gyűjtésére. A begyűjtés 

körjáratokkal frakciónként történik, az így begyűjtött hulladékok előkezelés után kerülnek 

elszállításra az újrahasznosítókhoz. A városban kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetekre 

kihelyezett szelektív konténerek ürítése a Müllex-Körmend Kft. feladata a szelektív gyűjtő 

körjáratai során (általában kéthetente) történik, de a nyári időszakban akár hetente is (PET-

palackok). E szolgáltatás ingyenes, sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak nem kell 

fizetnie érte. A szigeteken elhelyezett konténerek környezetében elszórt hulladék 

összegyűjtését megállapodásunk alapján az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat végzi heti 

rendszerességgel hétfő, illetve keddi napokon. Rendeletünk előírásai szerint a hulladékgyűjtő 

szigeteken a megfelelő konténerekben kell elhelyezni a képződő papír – üveg - PET-palack 

(műanyag palack) - hulladékot. Az egyes hulladékfajták csak az arra rendszeresített 

konténerekbe rakhatók. A konténerekbe más hulladék, egyéb dolog bedobása, beöntése 

TILOS! Ha a bedobni kívánt hulladék a konténer nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a 

hulladékgyűjtő szigeten hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani. Nem minősül 

szelektív gyűjtésnek a műanyag zsákban összegyűjtött papírhulladék a konténerek mellé 

kihelyezve sem. Az elmúlt években több hulladék-gyűjtő sziget áthelyezését kellett 

kezdeményeznünk, mivel a szigetek környezetében  áldatlan és kezelhetetlen állapotok 

alakultak ki a szabálytalan hulladékelhelyezés miatt. Volt olyan áthelyezés, amely elérte célját 

a sziget környezetében már rendezettebb állapotok vannak, de sajnos vannak olyan helyek, 

amelyeknél nem értük el a célunkat, ezeket sokan még mindig illegális hulladék-lerakónak 

gondolják.  

Ez a néhány embertársunkra jellemző érthetetlen viselkedés nehezen elfogadható, mivel az 

ÖKV telephelyén kihelyezett 30,00 m
3
-es konténerben mindenki ingyenesen elhelyezheti a 

lomtalanítási időszakon kívűl keletkező háztartási lomokat. Erről már többször tájékoztattuk a 

lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. Továbbá sajnos elsősorban a csoportos 

szálláshelyeket kiadó ingatlanok lakókörnyezetében lévő szigeteken, illetve a szigeten lévő 

hulladék-gyűjtőkbe folyamatosan háztartási vegyes hulladék is kerül. A háztartásoknál 

keletkező vegyes hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa, használója 

köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében.  

- Működik az ingatlanonkénti „sárga zsákos” szelektív gyűjtés is. A gyűjtésbe bekapcsolódó 

lakosság, ingatlanonként zsákba tudja gyűjteni a papír-, a fém-, és a műanyag csomagolási 

hulladékot, illetve az italos kartondobozokat, amelyet gyűjtési napokon kell az ingatlanuk elé 

kihelyezniük. 2012-ben a következő napokon történt, illetve történik a „sárga zsákos” 

hulladék-gyűjtés: 2012. január 05., február 02., március 1., és 29., április 26., május 24. június 

21., július 19., augusztus 16., szeptember 13., október 11., november 08., december 06. A 

gyűjtésre szolgáló zsákok a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál díjmentesen 

átvehetők. A szolgáltató jelzése alapján a város bizonyos részein, illetve városrészeken 

nagyon jól működik ez a gyűjtés szinte minden háztartás igénmybe veszi, de van olyan 

városrész ahol szinte senki sem tesz ki sárga zsákot. 

- Városunkban folyik a lakossági körben keletkező használt sütőolaj, sütőzsiradék 

visszagyűjtése is. A szolgáltató az ÖKV telephelyén elhelyezte ennek a hulladékfajtának a 

gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, ahol a használt sütőolaj gyűjtéséhez csatlakozó, 

regisztrált háztartásokban élők átvehetik őket. Továbbá a regisztráció alapján elektronikus 

levélben is tájékoztatta a csatlakozókat a tudnivalókról (pl.: házhoz menő szállítások idejéről), 
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illetve a tömbházak környezetében - a Smatch – Club 3-as közötti területen, illetve a Pável Á. 

Ltp.-en lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetekre – a gyűjtés megkezdésekor 2 db 1 m3-es 

gyűjtőkonténert is kihelyezett. Sajnos az idei lomtalanítási időszak alatt a Pável Á. ltp. mellé 

kihelyezett nagy gyűjtőt eltulajdonították. A szolgáltató jelzése alapján egyelőre nagyon 

kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, így a lakosság tájékoztatását folytatni kell. 

- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik. 

Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri 

alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján 

az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu 

városrészeken pedig Müllex Kft. saját gépjárművével. 

 

- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése céljából egyre szükségesebbé válna a 

hulladékgyűjtő udvar kialakítása, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, üveg-, 

textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a lakossági 

körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes doboz, 

elektronikai, állati eredetű hulladékok stb.) befogadására is. A hulladékudvar tervezett helye a 

Szentgotthárd Ipari Park Nyárfa út 0284/32. hrszú ingatlan. A tervekre a jogerős építési 

engedélyt is megkaptuk. A Képviselőtestület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-

dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projkthez történő csatlakozásról. Ennek a 

projektnek része többek között egy hulladékudvar megépítése Szentgotthárdon. A Társulás 

2009. december 01-én benyújtott, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” című KEOP –7.1.1.1/09-2009-0009 számú 1. fordulós pályázatát a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázattal 

kapcsolatos jelentések, kifizetési kérelmek folyamatosan benyújtásra és elfogadásra kerültek. 

A 2. fordulós nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése 2012. október hónapban 

várható. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja 

2012. december második fele. A kivitelezési szerződés megkötésének tervezett időpontja 

2013. április hónap. Kivitelezés időtartama (teljes projektre vonatkozóan) 2013. június – 

2014. II. negyedév. 

 

- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az 

önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság 

számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban. Továbbá a Képviselő-

testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés 

érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált 

elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen 

intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

 

- Az Ökohydro Kft. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezetés 

Vízügyi Főfelügyelőség 14/111-4/2004. számú határozatával a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú 

területen lévő törmeléklerakóra vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációt elkészítette. A képviselő-testület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugat-

dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez történő csatlakozásról e feladat 

vonatkozásában is. Az egységes szerkezetbe foglalt egy ütemben megvalósuló rekultivációra 

megkaptuk a jogerős engedélyeket. A rekultiváció megvalósítása 2013-14-ben várható.  

 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok esetén 

megállapodás alapján a Közszolgáltató Vállalat végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok 
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kaszálása pedig időjárástól függően eseti megbízások alapján történik (Közszolgáltató 

Vállalat, városrészi egyesületek). 

 

- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8-

as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza 

közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A 

kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) ürítése szükség 

szerint, de legalább hetente történik. 

 

- A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve az ÖKV részvételével, 

valamint az önkormányzat eszköz támogatásával évente kétszer hulladékgyűjtési akció zajlik 

a város területén. Az első akció idén 2012. március 30-án sikeresen lezajlott.  Ezúton is 

köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét. 

 

Az új törvénytervezet elfogadása esetén várható újdomnságok  

- Az új hulladékról szóló törvény tervezete már kétszintű hulladékgazdálkodási tervkészítést ír 

majd elő. Az országos terv – amely a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódik, és 

amelynek elfogadása az Országgyőlés feladata –, és a területi terve – amelyet az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség a felügyelőségekkel együttmőködve készít el.  Az új 

törvény már nem írja elő az önkormányzatok által készített helyi hulladékgazdálkodási 

terveket.   

- A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló új törvény jelenleg 

zárószavazásra vár. A médiából származó hírek alapján elkészült a 33 végrehajtási utasítás is, 

így 2013. január 1-jével az új törvény már a végrehajtási rendeletekkel együtt lép majd éltbe.  

A törvény fő célja a hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék minél nagyobb 

arányú begyűjtése és hasznosítása. A törvény hatályba lépésétől a hulladékgazdálkodási 

rendszer egyszerűsödését és hatékonyságának javulását, a hasznosuló hulladékok arányának 

növekedését várják. A törvénytervezet a hulladékhierarchia rendszerében további szinteket 

határoz meg.  

-- A legkedvezőbb a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladékszegény 

technológiák alkalmazásával, a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltásával.  

-- A második szint a képződő hulladékok fajtánkénti gyűjtése és újrafeldolgozása. 

Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek hasznosítása nem lehetséges.  

-- Fontos új elemként jelennek meg az egyes hulladéktípusokra vonatkozó új szabályok 

(melyeket az EU külön irányelvekben szabályoz). A törvénytervezet tartalmazza a 

biohulladékra, hulladékolajra, és a veszélyes hulladékokra vonatkozó általános szabályokat. 

Az új törvénytervezet rendelkezik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer egész országra 

kiterjedő kötelező bevezetéséről, amelyet 2015-ig kell elindítani. 2020-ig a háztartásokból 

származó üveg, fém, műanyag és papír hulladék 50%-át, a nem veszélyes építési-bontási 

hulladék 70%-át vissza kell gyűjteni és anyagában hasznosítani.  

 

2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 

- Már több mint öt éve jelentette be a burgenlandi BEGAS, hogy hulladékégetőt kíván 

felépíteni a szomszédos Heiligenkreuzban. Az égetőt 2010-11-ben akarták elindítani. Az 

osztrák hatóságok - a tiltakozások ellenére - első és másodfokon is kiadták az építési 

engedélyt. Ezek megfellebbezése után az osztrák Környezetvédelmi Szenátus (Umweltsenat) 

a Burgenlandi Tartományi Kormány által kiadott elsőfokú építési engedélyt hatálytalanította 

és a beruházót új engedélyezési eljárás lefolytatására kötelezte Mivel az újabb engedélyezési 

eljárás több éves procedúrát és ismételten jelentős költségeket okozna, egyes információk 
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szerint  valószínűleg a beruházó végleg eláll eredeti szándékától. Hivatalosan azonban ezt 

nem jelezték, így egyelőre csak abból szabad kiindulni, hogy a tényleges jogi helyzet szerint 

az eljárás folytatódhat.  

- Regionális Légyszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy 

Mosonmagyaróvártól Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő 

szennyezettségét figyelő monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és 

rendszerbe állítását továbbá a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való 

finanszírozását jelenti. Ez a projekt annak idején többször is a testület előtt volt – egyelőre 

azonban említésre méltó lépések  a megvalósítás érdekében nem történtek.  Az Önkormányzat 

311/2010. számú határozatában biztosította az 5%-os önerőt (15.876 euro,) melyet a kifizetés 

ütemében kell a kedvezményezettnek fizetnie. 

- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált, 

így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). 

Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi 

ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 

belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2012-ben eddig tizenhét esetben kellett 

intézkednünk. A kaszálatlan ingatlanok rendbetételére 18 db felszólítást küldtünk ki, valamint 

4 db közérdekű védekezést rendeltünk el a parlagfűvel szennyezett, vagy a felszólításra le 

nem kaszált ingatlanok esetében. Állandó problémát okoznak a különböző vállalkozások 

nevén, vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a 

bejelentett címükön általában nem veszik át a felszólításokat. Ezekben az esetekben nagyon el 

tud húzódni az eljárás, mivel csak a parlagfűvel szennyezett területrész/területrészek! 

kaszálására lehet elrendelni közérdekű védekezést. 

 

3. A vizek védelmével kapcsolatban: 

 

- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 

kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 

2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 

a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 

és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 

2013. február 01-től drasztikusan meg fog emelkedni a talajterhelési díj, amely jelenleg 120,- 

Ft/m
3
 2013. február 01-től pedig 1.200,- Ft/m

3
 lesz.  A Vasivíz Zrt. kimutatása alapján 2011-

ben 35-en csatlakoztak a hálózatra, ez szám az idei évben valószínűleg sokkal magasabb lesz 

a talajterhelési díj növekedése miatt. Az elmúlt évek kapányainak tapasztalatai azt mutatták, 

hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak csaknem 30 %-a különböző indokok alapján nem 

vállalja a rákötést (szociális indokok, üres lakóház, nincs bevezetve a lakóházba az ívóvíz 

stb.). 

- Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek 

szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. 2011. februárban ismételten kiírásra 

került az Új Széchenyi Terv keretében a Környezet és Energia Operatív Program 

Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása pályázati konstrukció ezúttal egyfordulós 

KEOP-1.2.0/09-11 alkomponense, amelyben csak a megvalósításra lehetett volna pályázni a 

2010-es kiíráshoz képest változatlan feltételekkel. Máriaújfalu szennyvízelvezetésére a 

Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített tervekkel és jogerős vízjogi létesítési engedéllyel 

(2011. február 28-ig) rendelkezünk. Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás 

fajlagos költségei nagyon magasak, rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét. 

A városrész szennyvízkezelését egyedi szennyvíztisztító berendezéssel lehetne megoldani. 

Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített 
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engedélyes tervdokumentációval. A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális 

hálózatra vezetik rá. A 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint a meglévő tervek 

átdolgozása azért lenne szükséges, hogy a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a 

szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a 

megvalósításhoz szükséges források felkutatása folyik. Továbbá módosított tervdokumentáció 

készül, amellyel valószínűleg jóval nagyobb lesz az esélyünk a sikeres pályázatra. 

 

- A KEOP Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítás kivitelezésére kiírt 

ismételt közbeszerzési eljárás sikeres volt, a kivitelezői szerződés aláírására a napokban sor 

került. A kivitelezési munkálatok hamarosan megkezdődnek. A projekt célja Szentgotthárd-

Farkasfa településrész ivóvizét szolgáltató I. számú kút vízminőségének javítása 

vízkezeléssel.  

A projekt során kismértékben hálózati rekonstrukcióra is sor kerül (14 db szakaszoló 

tolózár/elzáró; 20 db vízbekötés felújítása). 

 

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz 

elszállítása:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő 

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

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

települési folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése tárgyú 

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

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

Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 

9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: 

hulladekkezelo@lentihuke.hu  

 

- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 

határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat 

eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követően 5 

év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület 

monitoringozását is elvégzik. 

 

- Folyamatban van a Rába-folyón lévő duzzasztó felújítása. Szentgotthárd városában 1905 óta 

működik a Rábán épített duzzasztó, mely eredetileg a kaszagyári vízerőmű érdekében épült. A 

vízerőmű már nem működik, a duzzasztónak jelenleg mederstabilizáló szerepe van. A 

duzzasztó állapota rendkívül leromlott, ezért a felújítása szükségszerűvé vált. A megváltozott 

körülményeknek és igényeknek megfelelően a duzzasztó átépítésre kerül. Ennek során 

felújításra kerül a bukó, kiépül egy hallépcső, egy csónakleeresztő is. Ezzel megoldódik a 

duzzasztó EU Víz Keretirányelv szerinti átjárhatósága a halak számára. A csónakcsúszda 

elősegíti a vízitúrázók biztonságos átjárását a duzzasztón. És a duzzasztó kőburkolattal való 

ellátása nagyban javítja a létesítmény városképi hatását, turisztikai vonzerejét. A kivitelezési 

munkák befejezése 2013 első félévében várható. 

 

4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 

 

- A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű  

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 

megállapodás alapján a Közszolgáltató Vállalat gondoskodik. A zöldterületek megfelelő 

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu
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fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) és a 

forráshiány akadályozza. 

 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 

feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb 

támogatásával. A Hársas-tó környezetében sajnos évek óta visszatérően komoly problémákat 

okoznak/okoztak az éjszakai rongálások, ezzel kapcsolatban a közelmúltban a képviselő-

testület szigorította a tűzgyújtás szabályait, az éjszakai órákban ideiglenes tűzgyújtási tilalmat 

rendelt el a Hársas-tónál, hogy a hatóságok hatékonyabban tudjanak fellépni az éjszakai 

rongálókkal szemben. Az üzemeltető tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt 

évekhez hasonló mértékű rongálásokat. Az idén a vízügyi hatóság kötelezésére megbízást 

adtunk a leeresztő műtárgy felújítására. A kivitelezési munkálatok a napokban zajlanak. 

 

- Folyamatos problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az 

eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat 

tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand területe stb.), illetve az 

ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez különösen ott veszélyes, ahol 

kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), mivel például a kutyaürülékben található 

kórokozók akár súlyos betegségek kialakulásához is vezethetnek. Az ezzel kapcsolatban a 

képviselő-testület a közelmúltban módosította az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 

többször módosított 29/2000. (III. 31.) számú önkormányzati  rendeletet. A módosítás során 

nevesítve lettek még frekventált területek, ahol nem lehet kutyákat sétáltatni (Liget, Hársas-tó 

strand) A Kutya futtatásra kijelölt területek bővítésre kerültek a vápa csatorna területével is. 

Továbbá szabálysértés, illetve most már tiltott, közösség ellenes magatartás lett, illetve 

helyszínbírságolni lehet a módosítást követően azokat, akik a kutyájuk által közterületen 

okozott szennyeződést – a kutyaürüléket - nem távolítják el. Az érintett hatóságok 

hatékonyabb fellépése érdekében helyszíni bírságolni lehet abban az esetekben, akik 

közterületen, vagy lakóingatlan közös használatú helyiségeiben, udvarán póráz nélkül vezeti 

kutyáját, illetve nem a futtatásra kijelölt helyszíneken futtatják kutyájukat. A 

rendeletmódosítás elfogadását követő időszakban a hatóságok tájékoztatása alapján 

figyelmeztetésekre került sor, bírságolás, tiltott, közösség ellenes magatratással kapcsolatos 

eljárás ezzel kapcsolatban még nem volt. A helyzet jelentősen javult ugyan, de még mindig 

vannak akik nem veszik figyelembe 

 

- A regionális hulladékgazdálkodási terv előírása szerint, illetve az új hulladékról szóló 

törvény is konkrét előírásokat tesz arra, hogy a települési hulladék biológiailag lebontható 

szervesanyag-tartalmát 2007-ig az 1995-ben képződött mennyiség 50 %-át kell hasznosítani, a 

helyi hulladékgazdálkodási terv ennél szigorúbb előírást határozott meg, amely szerint a 

jelenlegi hasznosítási arányt kell tartani (a képződött mennyiség 88 %-a kerül hasznosításra). 

A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 

mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi 

hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott Közszolgáltató Vállalat ezt a hulladékot 

(fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol ingyenesen elvégzik a 

kiszállított hulladék komposztálását. Így a helyi tervben előírt hasznosítási arányt tovább 

tudjuk növelni.  

 

5. Zajvédelem: 

 

- Folyamatosan érkeznek hivatalunkba bejelentések a vendéglátóhelyek környezeti hatásaival 

kapcsolatban (hangos zene, illetve az érkező és távozó vendégek zavaró hangoskodása). A 
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bejelentések után különböző intézkedésekre is sor került. (pl.: hétvégi éjszakai nyitvatartás 

korlátozása, terasz használatának korlátozása). Az előforduló ügyek többségében a működési 

engedély kiadásával kapcsolatban látókörbe kerülő vendéglátóegységek részére kérelemre 

állapítunk meg zajkibocsátási határértékeket. 2011-ben két vendéglátóegység részére állapított 

meg hatóságunk zajkibocsátási határértéket. Több esetben a zajos működésre érkezett 

panaszok miatt az üzemeltető meghallgatására került sor. Zajbírságot nem szabott ki 

hatóságunk, azajos tevékenységek ellenőrzése nehéz feladat, hiszen zajmérő berendezése 

nincs a Hivatalnak. 

 

6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014): 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 

figyelembevételével 2010-ben elkészült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 

Programja (2010 – 2014), amelyet Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 17/2010. (VII.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott. A város 

környezetvédelmi programját a Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás, Petrovics Zsolt 

okl. környezetgazdálkodási mérnök, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, illetve 

igazságügyi szakértő (szakértői engedély száma: OKVF-Sz-001/2004.) készítette el. A 

program elkészítése során valamennyi változata (egyeztetési, szakhatósági véleményezésre 

megküldött stb.) a városi honlapon is olvasható és véleményezhető volt. A program 

szakhatósági véleményeztetésre történő megküldése előtt a program készítőjének 

részvételével egy egyeztető megbeszélést tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-

testületi jóváhagyás előtt az önkormányzat illetékes bizottsága is véleményezte a programot. 

A Polgármesteri Hivatalban tartott egyeztető megbeszélésen elhangzott javaslatokon, illetve a 

szakhatósági véleményeken kívül más vélemény sem írásban, sem szóban nem érkezett 

hivatalunkba. A Települési Környezetvédelmi Program – a III. Nemzeti Környezetvédelmi 

Program (NKP) tervezési intervallumát is figyelembe véveközéptávú (5 év) program. A 

települési környezetvédelmi programunk célkitűzései a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

az ugyancsak 2010-ben elfogadott NKP célkitűzéseivel összhangban, a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével kerültek kidolgozásra.A környezetvédelmi programot, melynek hossza 

140 oldal, teljes terjedelmében a honlapunkon az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010. 

.pdf . 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, továbbá a köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 14. 

 Fekete Tamás 

 Műszaki irodavezető 

Ellenjegyzések:  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  Labritz Béla 

 Jegyző  környezetvédelmi tanácsnok 

 



 
15 

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

 

Tárgy: Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

6. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal 

beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 

szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2012. januári ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról.  

 

Az azóta eltelt időszakban – a nyári ülésszünetet nem számítva - havonta üléseztek a 

polgármesterek. A Társulás munkaszervezete továbbra is törekedetett arra, hogy csak akkor 

kerüljön összehívásra a testület, amikor az feltétlenül szükséges, tekintettel arra is, hogy a 

polgármesterek nagy többsége nem főállású polgármester. A társulási ülések többnyire az 

aktuális hónap utolsó csütörtökén kerültek megtartásra, amelyeket rendszerint továbbra is 

megelőzött a kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium 

tanácskozása. Január óta több alkalommal is sor került a Beszerzési Munkacsoport ülésére, 

illetve a Közbeszerzési Bizottság is hozott döntést egy alkalommal. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 9 ülésen 43 döntést hozott meg a Társulási 

Tanács. A határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a 

Társulási Tanács által fenntartott intézményekkel kapcsolatos, de a Társulás által ellátott, 

kistérségi szintű szolgáltatások magas száma, valamint pályázatok benyújtása is igényelt 

döntéseket.  

Olyan döntések is születtek, mint hogy a Kistérségi Társulás a helyi térségi turisztikai 

egyesületben (TDM) alapító tagként vesz részt, 100 ezer Ft éves tagdíjat fizetve illetve 

azzal járulva hozzá a kistérségi turisztikai feladatok ellátásához, illetve egy, a kistérség 

turisztikai / kulturális szolgáltatásait bemutató, online szállásfoglaló rendszerrel rendelkező, 

négy nyelvű weboldalt biztosít erre. A Társulási Tanács az Országos Szlovén 

Önkormányzattal is együttműködési megállapodást kötött az apátistvánfalvi és a 

felsőszölnöki iskolák fenntartásával kapcsolatban, de étkeztetési személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelem tárgyában is döntött. Elfogadta – többek között - a SZOI 

beiskolázási tervét, meghatározta a SZEOB bölcsőde térítési díjait, módosította a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumait, meghatározta az óvodák nyári 

zárva tartását, véleményezte a 2012-2013. évi autóbusz és vasúti közforgalmi menetrendet, 

napközis csoportokat határozott meg, kinevezte a SZOI igazgatóját, intézményi pályázatok 

benyújtását hagyta jóvá, stb. 
 

Továbbra is jellemző, hogy egyes kistérségi és a városi ügyek (ügyintézések) között nehezen 

húzható határvonal, a város és a kistérség vonatkozásai sok esetben összemosódnak. 

Elsődleges oka ennek természetesen a város jelentősége / nagysága a kistérséghez 

viszonyítva, másrészt a Szentgotthárdi kistérségre jellemező sajátos intézményfenntartói 

struktúra, vagyis a városi intézmények kistérségi fenntartása.  
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Az intézményekkel illetve a 15 kistérségi települési önkormányzattal kapcsolatban felmerült 

„napi” teendők (rendeletmódosítások előkészítése, szakmai programok, alapító okiratok ill. 

egyéb dokumentumok módosításai, működési engedélyek módosításai, beszámolók, 

ellenőrzések, beszerzési eljárások lebonyolítása, munkaügyi teendők, szerződések-

megállapodások, kérdőívek-adatszolgáltatások, előterjesztések, koncepciók, elszámolások, 

tanügy-igazgatási teendők, kiadványok, cselekvési tervek, stb.) részletes bemutatásától 

ugyanúgy eltekintünk, mint a kistérséghez tartozó települések egyéni megkeresései / jelzései / 

segítségkérései kapcsán végzett munka ismertetésétől. 

 

A Társulás ügyeivel (is) foglalkozó munkatársak alkalmazásának költsége – az eddigi évek 

gyakorlatához hasonlóan - az erre fordítható, központi állami támogatásokból került 

biztosításra,  a Társulásnak / Önkormányzat(ok)nak ez nem jelentett külön terhet. A kistérségi 

ügyekkel elsősorban foglalkozó Kistérségi Iroda és a Pénzügyi Iroda a város valamennyi 

intézményével kapcsolatos önkormányzati igazgatási feladatokat és a város közoktatási, 

kulturális, közművelődési, szociális és egészségügyi feladataihoz kapcsolódó önkormányzati 

teendőket is folyamatosan ellátja, az ezzel kapcsolatos teendőket azonban ez a tájékoztató 

nem tartalmazza.  

 

 

KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGYI HELYZET 

 

Hosszas előkészítést követően összeállításra és elfogadásra került a Kistérségi Társulás 2012. 

évi költségvetése, amelynek összege meghaladja az 1 milliárd forintot. 2012. évben a többcélú 

kistérségi feladatellátással közel 129 millió forinttal több állami normatíva érkezik a 

térségbe, mint érkezne ugyanezen feladatokra akkor, ha azokat nem társulási formában látnák 

el a települések. Ezen túlmenően, az adóerősség miatti normatíva elvonások következtében 

hozzávetőlegesen legkevesebb 200 millió forinttal kevesebb állami támogatással 

gazdálkodhatna idén az Önkormányzat, ha a városi intézmények többségét nem a 

Kistérségi Társulás tartaná fenn.  
 

Az elmúlt hónapokban sor került a Társulás 2012. évi költségvetési határozatának 

módosítására, a Társulás 2011. évi zárszámadásának elkészítésére, a Társulás idei 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására is. 
 

A Társulás első félévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek, az 

elnyert pályázati támogatások és az államtól kapott pénzeszközök biztosították a kistérségi 

intézmények és a társulási feladatok (14 közös feladat / közszolgáltatás) működését. A 

rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni – 

figyelembe véve a jogszabályokat -, hogy a szűkülő feltételek mellett a vállalt feladatok, 

szolgáltatások feltételei - színvonal csökkenés nélkül - rendelkezésre álljanak. A meglévő 

forrásokkal a gazdálkodás stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek, a Társulásnak 

hitelállománya nincs. Rendre nehézséget okoz ugyanakkor, hogy a fenntartott intézmények 

működtetése után fizetendő önkormányzati támogatások utalása nem mindig történik időben.  

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATOK 
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Év elején a SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének felújítására nyújtott be pályázatot a 

Kistérségi Társulás, a „NYDOP-5.1.1/B-11 ”Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” pályázati ablakon. A pályázat pozitív elbírálásban 

és szinte az elnyerhető maximális támogatási összegben, 79.146.634,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. A projekt összköltségvetése – önrésszel együtt - 87.940.705,- Ft, 

amelyet az Önkormányzata további 12 millió forinttal egészített ki, így lehetőség nyílik a 

teljes épület, így az óvodai feladatellátást kiszolgáló épületrész felújítására is. Ennek során sor 

kerül többek között az épület hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, az 

elektromos hálózat felújítására, akadálymentesítésre és a vizesblokkok felújítására is. A 

támogatási szerződés sikeresen megkötésre került, a vállalkozó kiválasztására irányuló nyílt 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követően jövő késő tavasszal kezdődhetnek meg a felújítási 

munkálatok az intézményben. 

 

A SZEOB Játékvár Óvodában kettő éve megkezdett fejlesztéseket is szeretné továbbvinni a 

Kistérségi Társulás, ezúttal is alapvetően pályázati támogatásból, ezért idén is pályázatot 

nyújtott be négy további gyermek csoportszoba teljes felújítására (nyílászárók, radiátorok 

cseréje, világítás-korszerűsítése), a hozzájuk tartozó gyermekmosdók- (nyílászárók, 

radiátorok, víz-, fűtés-világosítás korszerűsítés kompletten), illetve 4 db gyermeköltöző 

fejlesztésére. A pályázat pozitív elbírálása esetén nem csak a szentgotthárdi, de a rönöki 

óvoda felújítása is megvalósulhat: a Kerekerdő Tagóvoda tetőszerkezetének felújítására és az 

épület külső vakolatának javítására is sor kerülne. A projekt tervezett összköltségvetése eléri a 

36 millió forintot. 

 

Egy másik, szintén az óvoda működését javító célzatú pályázat is benyújtásra került idén: a 

Kistérségi Társulás „Az Óvodafejlesztés” (kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2) c. felhívásra is 

pályázatot nyújtott be, alapvetően képzések, továbbképzések, tréningek szervezésére - másfél 

éven keresztül - az alkalmazottak számára tanügyigazgatás, tehetséggondozás, fejlesztő 

pedagógia, erőszak- és konfliktuskezelés stb. területeken. A pályázat keretében a nevelési 

programban foglaltak megvalósulását segítő olyan tevékenységekre is szeretne a Társulás 

támogatást szerezni, mint programok / versenyek, foglalkozások, családi napok szervezésére. 

A projektben „infrastrukturális” fejlesztést is meghatároztunk, az óvodaudvart szeretnénk 

bővíteni játszóeszközökkel. A 100%-os támogatási intenzitású projekt teljes tervezett 

költségvetése: 18.864.591,- Ft. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása is újra 

pályázati támogatásban részesült: 2 millió Ft/év illetve 8 millió Ft. /év támogatást elnyerve a 

2012. évre. A fogyatékkal élők számára szintén kistérségi szinten biztosított támogató 

szolgálat idei működésére 8.850.000,- Ft támogatást pályázott meg sikerrel a Társulás. 

 

A Kistérségi Társulás, a Rendelőintézet és a Falugondnoki szolgálat konzorciumi 

együttműködésében valósulhat meg az a nagyszabású TÁMOP projekt, amelyet „Egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című felhívásra 

nyújtottunk be nemrég. A projekt összköltségvetése közel 125 millió forint, amely összegből 

számos, elsősorban prevenciós egészségügyi tevékenységet szeretnénk megvalósítani a 

kistérségben, két éven keresztül. Állapotfelmérésekre, különböző programok, szűrések, 

tanácsadások szervezésére, tájékoztató kiadványok készítésére, orvosi eszközök beszerzésére, 

betegklubok támogatására éppen úgy sor kerülne, mint kistérségi- és települési sportnapok 

szervezésére vagy a gyermekpszichológus további alkalmazására. A projektben a 
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háziorvosok, a szentgotthárdi rehabilitációs kórház, az ÁNTSZ és a szentgotthárdi 

termálfürdő is együttműködő partnerként közreműködik.   

 

Moravske Toplice Önkormányzat, a Maribori Egészségvédelmi Intézet és a Városi Gondozási 

Központ partnerségével megvalósított „Menthal Health – Lelki egészség megőrzése” címet 

viselő projekt kistérségi vonatkozású is: a projekt keretében pályázati pénzből alkalmazott 

gyermekpszichológus továbbra is elérhető a kistérségben élő gyermekek / tanulók számára. A 

projekt elszámolása kapcsán sikerült elérni, hogy nem csak a projekt időtartama alatt, de utána 

még egy évig – önkormányzati ráfordítás nélkül – nyújtható lesz a szolgáltatás a kistérségben. 

Szintén a pályázati forrásnak köszönhetően - informatikai és bútorbeszerzések után – 

kialakításra került a gyermekpszichológus fogadóhelyisége is, illetve kapcsolódó, nemzetközi 

szakmai konferenciák helyszíne is volt / lesz városunk. Idén tavasszal, szintén a projektnek 

köszönhetően került kialakításra az új, modern teakonyha a Polgármesteri Hivatalban.  
 

 

KISTÉRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

 

A Kistérségi Társulás jelenleg az alábbi intézmények fenntartó és felügyeleti szerve: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony) 

 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény, benne: 

- SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 

- Egységes Iskola intézményegység, azon belül: 

 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 

 SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. Évfolyama 

 SZOI Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. Évfolyama 

 SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája (tagiskola) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

 

A TÁRSULÁS JÖVŐJE: 

 

Félreértésre adhat okot, hogy a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. 

törvényt (Ttv.), valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvényt az országgyűlés hatályon kívül helyezte 2013. január 01. 

napjától. A hatályon kívül helyezés nem eredményezi a törvény erejénél fogva a kistérségi 

társulások megszűnését: 

„… a Tttv., valamint a Ttv. hatályon kívül helyezése önmagában nem eredményezi a 

többcélú kistérségi társulás és más egyéb társulás automatikus megszűnését, hanem a 

szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és 

szervezeti- és működési szabályzat szerint működhet tovább.” (Dr. Felkai László, BM 

államtitkár) 
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A jelzett törvény hatályon kívül helyezése csak azt jelenti, hogy az abban foglalt kötöttségek 

(egy kistérségen belül egy társulás) megszűnnek, további alkalmazásukról a tagok dönthetnek. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv) 2013. 

január 1. napján hatályba lépő rendelkezései szerint: „146. § (1) Az e törvény hatálybalépése 

előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és 

e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat 

hónapon belül.” A felülvizsgálatot tehát legkésőbb 2013. június 30-áig kell elvégezni. E 

kötelezettség sem azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő többcélú kistérségi társulásokat meg 

kellene szüntetni, hanem csak arra nézve ír elő kötelezést, hogy a társulási megállapodásokat 

át kell tekinteni. Hasonló rendelkezés eddig is volt a többcélú kistérségi társulásokról szóló 

törvényben, azzal a különbséggel, hogy a társulási megállapodások felülvizsgálatát a 

helyhatósági választásokat követően írta elő. 

„Elmondható, hogy indokolt a társulási megállapodások mielőbbi áttekintése……. annak 

érdekében, hogy a társulásos együttműködések folyamatosan biztosítsák az érintett 

települések lakosságának közszolgáltatásokkal történő folyamatos és színvonalas ellátását.” 

(dr. Kónya László, BM főosztályvezető-helyettes) 

 

A fentiekkel teljesen egybevág, hogy a 2013. január 01. napján hatályba lépő Mötv. 87. §-a 

továbbra is lehetőséget ad arra, hogy: 

 „A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 

önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 

feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező 

társulást hoznak létre.”  

A jelenlegi többcélú kistérségi társulás jogi személyiségű, az Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásában szerepel, rendelkezik bankszámlával. Annak, hogy a jelenlegi többcélú 

kistérségi társulást megszüntessük és az egyes feladatokra külön-külön társulásokat hozzunk 

létre, nem látjuk értelmét, hiszen: 

 ha több jogi személyiségű társulás jön létre az ellátandó feladatok szétdarabolódnak, 

 egyszerűbb egy társulási ülésen több feladathoz kapcsolódó napirendet tárgyalni, mint 

több társulási ülésre eljárva kevesebb napirendet tárgyalni,  

 a humánerőforrás szükségletet egyszerűbb egy több feladatot ellátó szervezetnél 

meghatározni és azt hatékonyabban működtetni, 

 nem kell elszámolni a többcélú társulás vagyonával (pl: iskolabusz, támogató 

szolgálatos kisbusz, hivatali gépjármű, pályázati beruházások) az tovább szolgálhatja a 

feladatellátást.  

 intézmények közös fenntartása (köznevelési, szociális, gyermekjóléti) 

 a különféle pályázatokon elnyert támogatások fenntartási időszaka még nem járt le, a 

támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek a jelenlegi többcélú társulást 

terhelik, többnyire a kamatokkal történő visszafizetés terhe mellett – ezért pedig a 

társult önkormányzatoknak kellene helyt állniuk. 

 

A 2013. január 01. napján hatályba lépő Mötv. rendelkezései – hasonlóan az eddigi 

szabályozáshoz – ugyanúgy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kistérségi társulások 

intézmény(eke)t tartsanak fenn: „90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 

vezetőiket.” 
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Az új szabályozással a nálunk működtetett munkaszervezeti forma is tökéletesen egybevág: 

a munkaszervezet ezután csak polgármesteri hivatalon belül működhet és a munkavállalók 

foglalkoztatási jogviszonya csak közszolgálati jogviszony lehet. „95. § .(4) A társulási tanács 

munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő 

megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.” 

  

A Társulási Megállapodás felülvizsgálatát tehát 2013. június 30. időpontig meg kell tenni. A 

törvény előírása nélkül is indokolt ezt megtenni, ráadásul jóval előbb a törvényben 

meghatározott időpontnál, hiszen alapvetően az új finanszírozási formákhoz, illetve a jövő 

évi központi költségvetéshez kell igazítani a közös feladatellátások meghatározását, 

formáját. A közös feladatellátás költségvetési ösztönzésének normatív formája ugyanis 

jövőre várhatóan megszűnik, a jövőben a társulásos feladatellátás esetenként pályázati feltétel 

lehet, illetve várhatóan a társulásos feladatellátást az elkövetkezendőkben az önkormányzatok 

a saját bevételeik terhére, arányos hozzájárulással kell megoldják. A jövő évi finanszírozási 

lehetőségek ismeretében döntést kell majd hozni arról, hogy mely feladatot érdemes a 

továbbiakban is társulásos feladatellátás keretében végezni. A Társulás által jelenleg ellátott 

közszolgáltatások többsége egyébként olyan, többnyire kötelező önkormányzati feladat, 

amelyet az egyes települések önállóan – mind szakmailag, mind pénzügyileg - kevésbé 

hatékony módon tudnának ellátni (lásd: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

óvodai nevelés - SZEOB, belső ellenőrzés, idegenforgalom fejlesztés, stb.). A feladat-ellátási 

kötelezettség minden esetben az önkormányzatot terheli, akkor is, ha azt nem társulásos 

formában látja el.  

 

A központi költségvetési számok ismeretében a későbbiekben minderre – egy külön 

előterjesztés keretében - visszatérünk. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló 

tájékoztatót megismerte. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

 

Szentgotthárd, 2012. szeptember 10.  
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