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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata együttműködve intézményeivel és a városban 

működő szervezetekkel 2013. év folyamán is megszervezi a közfoglalkoztatást városunkban. 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 

30.) önkormányzati rendeletünkben szükséges néhány módosítást eszközölni az időközben 

megváltozott viszonyok miatt. Itt elsősorban az intézményeknél bekövetkezett változásokra 

gondolok, azaz hogy a SZOI és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása elkerült 

az Önkormányzatunktól, megszűnt a Polgármesteri Hivatal, helyette létrejött a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat feladatait 

fokozatosan átveszi a SZET Szentgotthárdi Kft. Ezen túlmenően a közfoglalkoztatást 

szabályozó központi jogszabályok is módosultak, így például a közfoglalkoztatottakat immár 

a Munkaügyi Kirendeltség utalja be foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. 

 

2. A fentieken túlmenően célszerű módosítani a helyi rendeletünket azért is, mert a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2013. április 1-jétől 

lecsökkentette a köztemetésre irányadó határidőt 30-ról 21 napra. Így indokolt az 

önkormányzati rendeletünkben is rövidebb határidőt megjelölni a temetésre kötelezett 

kötelezettsége teljesítésére felszólító jegyző általi felhívásban. 

 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

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

társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács 

által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi (szociális és gyermekjóléti) 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésén arról döntött, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal 

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

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

Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

Az új térítési díjak 2013. május 1. napjától kerülnek alkalmazásra, a 2012. december hó 

folyamán ellátásra jogosultak személyi térítési díjának felülvizsgálata pedig 2013. április 30-

ig végzi el az érintett intézmény, a Városi Gondozási Központ. 
 

4. Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradása 

esetén mind a közfoglalkoztatottak mind a közfoglalkoztatás szervezésében részt vevők 
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körében jogbizonytalanság keletkezhetne, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások újonnan megállapított térítési díjait nem lehetne alkalmazni. A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd, 2013. április 12. 

 

  

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

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

módosításáról 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 12. pontjában, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdés a) pontjában, továbbá a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CVI. törvény 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. 

(IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5/A. § (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közfoglalkoztatást az 

alábbi intézményekkel és szervezetekkel (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatást 

megvalósító intézmény) valósítja meg: 

a) Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 

b) Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, 

c) Rendelőintézet Szentgotthárd, 

d) Városi Gondozási Központ, 

e) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

f) Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, 

g) Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 

h) Szentgotthárdi Civil Fórum, 

i) Pannon Kapu Kulturális Egyesület és 

j) Szentgotthárdi Horgászegyesület.” 

 

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 2.  

melléklet lép. 

 

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „15 napon belüli teljesítésre” szövegrész helyébe 

a „8 napon belüli teljesítésre” szöveg lép. 

 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 3. § (14), 5/B. § (6), 5/C. § (4), 5/D. § (2), 12/E. § (3) és 22. § (6) bekezdésében a 

„Polgármesteri” szövegrész, 

b) 5/B. §-át megelőző alcím (Rendszeres szociális segélyezettek közfoglalkoztatása) és 

c) 5/B. § (5) bekezdése. 
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5. § Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

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

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

  

Kihirdetve: … 

 

1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. ÉTKEZTETÉS 

 

1.1. Intézményi térítési díj: 

 ebéd szállítás nélkül: 540,- Ft/nap/adag  

 ebéd szállítással: 640,- Ft/nap/adag 

 

1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

Jövedelmi sáv Ebéd szállítással  

Ft/adag 

Ebéd szállítás nélkül 

Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 

1         - 28500 87 23 110 79 21 100 

28501 - 42750 244 66 310 236 64 300 

42751 - 57000 299 81 380 291 79 370 

57001 - 71250 362 98 460 339 91 430 

71251 - 85500 425 115 540 378 102 480 

85501 - 504 136 640 425 115 540 

 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

1.1. Intézményi térítési díj: 900,- Ft/óra 

 

1.2. Kedvezmények, mentességek:  

 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

0 0 

1         - 28500 250 

28501 - 42750 450 

42751 - 57000 600 

57001 - 71250 700 

71251 - 85500 800 

85501 - 900 
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3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

3.1.   Intézményi térítési díj: 80 Ft/nap 

 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

 

4.1.   Intézményi térítési díj: 

 

1.) Személyi segítés óradíja: 650,- Ft/óra  

2.) Szállítási kilométerdíj: 110,- Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj: 120 
Ft/km  

 

4.2.    Kedvezmények, mentességek: 

 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

0 0 

1         - 28500 230 

28501 - 42750 340 

42751 - 57000 450 

57001 - 71250 570 

71251 - 85500 620 

85501 - 650 

 

Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 80 Ft/km 

 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 

 

6.1.     Intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 

 ebéd: 540,- Ft/fő/nap  

 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 170,- Ft  

 

6.2.    Kedvezmények, mentességek: 

 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 28500 30 39 11 50 79 21 100 

28501 - 42750 130 157 43 200 236 64 300 

42751 - 57000 140 165 45 210 291 79 370 

57001 - 71250 150 181 49 230 339 91 430 

71251 - 85500 160 189 51 240 378 102 480 

85501 - 170 197 53 250 425 115 540 

” 
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Indokolás: 

 

1. §-hoz: Meghatározza, hogy mely intézményekben illetve szervezeteknél valósít meg 

közfoglalkoztatást az Önkormányzat. Kikerült a felsorolásból a SZOI, a III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium, valamint az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat. 

2. §-hoz: Az újraszabályozott melléklet az egyes ellátásokra vonatkozó, 2013. május 1. 

napjától alkalmazandó intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető 

számára a személyi térítési díj megállapításához szükséges kedvezményeket- 

mentességeket tartalmazza. 

3. § (1) bekezdéséhez: 2013. február 28-án megszűnt a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal, 

jogutódja a 2013. március 1-jén megalakult Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal. 

 (2) bekezdéséhez: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényt módosító 2013. évi XXVII. törvény 12. §-a 2013. április 1-jétől 

lecsökkentette a köztemetésre irányadó határidőt 30-ról 21 napra, így indokolt a 

helyi rendeletben is rövidebb határidőt megjelölni. 

4. § a) pontjához: 2013. február 28-án megszűnt a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal, 

jogutódja a 2013. március 1-jén megalakult Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal. 

 b) pontjához: Az alcímben megjelölt alanyi kör nem jogosult részt venni a 

közfoglalkoztatásban, illetve nem indokolt külön alcímekre bontani a 

közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályokat. 

 c) pontjához: elavult rendelkezés [„(5) A kiközvetítettek foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálatra történő beutalását a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi; a vizsgálat 

költségét kizárólag a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett és kizárólag a 

kiközvetített személy vonatkozásában finanszírozza a Munkaügyi Kirendeltség.”] A 

beutalás kezdeményezése a Munkaügyi Kirendeltség feladata lett. 

5. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés, mely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

7. § (1) bekezdése alapján kötelező eleme a jogszabálynak. A hatálybalépés napja 

nem előzheti meg a jogszabály kihirdetésének napját. A módosító rendelkezések és 

hatályon kívül helyező rendelkezések a hatálybalépésükkel végrehajtottá válnak, a 

végrehajtottá válást követő napon pedig hatályukat vesztik. Ha a jogszabály minden 

rendelkezése előre látható időpontban végrehajtottá válik, a jogszabály hatályba 

léptető rendelkezésével egy mondatban lehet rendelkezni a jogszabály hatályon 

kívül helyezéséről. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére 

 

Tárgy: A bölcsődei gondozás térítési díjának rendeletbe foglalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács 

által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi (szociális és gyermekjóléti) 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület a legutóbbi, márciusi ülésén tett javaslatot arra vonatkozólag, hogy a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása 

után mekkora összegű térítési díjat, milyen feltételekkel kell fizetni 2013. május 01. 

időponttól. A Képviselő-testület javaslatait a fenntartó Kistérségi Társulás is jóváhagyta azzal, 

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

Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

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

megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.  

 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a következőkről: 

A tervezett rendeletmódosításnak nincs jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása. 

Költségvetési jelentősége annyiban van, hogy a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében 

szükség van a rendelet elfogadására.  

Környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 

foglalt okok indokolják. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezetének megtárgyalását és elfogadását. 

 

Szentgotthárd, 2013. április 13. 

 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                   jegyző 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a gyermekek védelméről szóló 

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

 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi 

önkormányz6atairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja, 

továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

94.§ (2), 94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. 

melléklete lép 

 

2. § E rendelet 2013. május 01. napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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1. melléklet 

 

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

mellékletéről 

 

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja: 800,- Ft. 

 

Kedvezmények, mentességek: 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 105.- 

50.001 –  80.000.- 145.- 

80.001 – 95.000.- 260.- 

95.001 – 110.000.- 465.- 

110.001 – 125.000.- 670.- 

125.001-  800.-„ 
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Indokolás 

 

1.§.-hoz: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2013. május 01. időponttól alkalmazandó 

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

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére  

 

Tárgy: A Gotthárd-Therm Kft. 2012. évi beszámolója  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságok éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és közzétenniük. 

A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

.  

A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajodonában lévő 

gazdasági társaság. Így a társasági törvény szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a 

Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2012. évi éves beszámolóját, a  könyvvizsgálói 

jelentést, és a  Felügyelő Bizottság véleményét.  

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardeknek megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló a tulajdonos 

számára elfogadásra javasolja a Kft. 2012. évi beszámolóját.  

 

A Felügyelő bizottság a 2012. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben 

4.385.540  ezer Ft eszköz-forrás egyezőséggel, -126.885 ezer Ft. mérleg szerinti  eredménnyel 

(veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd-Therm Kft 2012. 

évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2012. évi 

126.885 ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 .Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

 

Szentgotthárd, 2013. április 16. 

. 

                                                                                    Huszár Gábor 

         Polgármester 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt  

                                Jegyző   
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

Az utolsó megbeszélésen  - 2013. március 26-án – történt megállapodások szerint folytatta 

munkáját a Jubileumi munkacsoport április hónapban is. 

A jubileumi rendezvénysorozat keretében április 4-től kezdetét vette a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület szervezésében a Tavaszköszöntő Fesztivál. Ennek keretében került sor 

író-olvasó találkozóra ( Varró Dániel ), gyermek rajzpályázat kiállításra, író-olvasó 

találkozóra Vujity Tvrtkoval. 

A költészet napján rendhagyó módon sajtóreggelire invitálta a polgármester a sajtó meghívott 

vendégeit. Ugyancsak a költészet napjához kapcsolódóan a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

helyi alkotók műveiből kiállítást szervezett, illetve a Kávészünet együttes műsorát 

tekinthették meg az érdeklődők. 

Folynak az előkészületi munkák a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum tagintézménye  

a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén  Nemzetiségi Múzeum 30 éves évfordulója kapcsán. 

Kiállítási tárolók készülnek, melyet helyi vállalkozó segítségével készíttet a polgármester, a 

hozzá szükséges bútorszövet beszerzése megtörtént, melyet ugyancsak helyi támogató 

kárpitos  felajánlásként ingyenesen  készít el. 

Ugyancsak folyamatban van annak a molinónak az elkészítése, mely a városba érkezőket 

tájékoztatja arról, hogy az idei év Szentgotthárdon jubileumi év, különböző rendezvényekkel -

kihelyezése legkésőbb április vége. ( A tervezett költségvetésben még nem szerepel a molinó 

elkészítésének költsége! ) 

A márciusi megbeszélésen merült fel az a gondolat, hogy ismét színpadra kellene vinni a 

Terra Hungaria rockoperát. A polgármester tárgyalásokat folytatott a rockopera 

szerzőpárosával, akik az előadás újbóli színpadra állítását közel 2,5 – 3 millió forint 

támogatással tudnák megvalósítani. Ez sajnos az idei rendezvénysorozat költségvetésébe már 

semmiképp sem fér bele. ( Törekedni kell arra, hogy jövőre a történelmi napok keretében – 

megfelelő szponzori támogatással, esetleg pályázati támogatással – a bemutató ismét 

megvalósulhasson. ) 

Az MTVA szakmai támogatásával – rendhagyó sorozatot indít, mely a déli harangszó 

műsorsávjában a közszolgálati csatornákon látható. A műsor újszerűsége abban áll, hogy 

minden héten Magyarország más tájegységén fellelhető nevezetes harangja szolgáltatja a déli 

harangszót és ennek kapcsán bemutatásra kerül az adott település is. A filmben a helyi 

látványosságok mellett a nézők megismerhetik a harangnak otthont adó templomot és magát a 

harangot.Végül megkondítják a bemutatott harangot, melynek hangja a közszolgálati 

csatornákon keresztül Magyarország minden szegletébe és a világ számos országába eljut. 

Ehhez a projekthez szeretne Szentgotthárd is  kapcsolódni, így  szívesen népszerűsítenénk 

településünket a média segítségével, mely turisztikailag is kedvező hatású.  E projektre az 
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önkormányzat pályázatot nyújtott be, amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy 145.-e/Ft+Áfa ( 

azaz 184.150.-Ft ) összegű részvételi díjat kell fizetni. Ezen összeg is bekerült a 

rendezvénytervezet költségvetésébe. 

A tervezett költségvetést az alábbiakban csatoljuk, melyből látható, hogy a Képviselő-testület 

által biztosított 5 millió forintos keret sem elég az eddig tervezett programokra. Ami azt 

jelenti, hogy  szponzorok, támogatók, pályázati támogatások nélkül nehezen valósítható meg 

a kitűzött cél, a rendezvények sikeres megvalósítása. 



 

RENDEZVÉNY TERVEZET 2013.  

 
 

IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE 
 

FELELŐS TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉ

S 

FELELŐS 
KÖZREMŰKÖDŐK 

JANUÁR 29. 
 

Logo-szlogen pályázat kiírása Polg.Hiv.    

FEBRUÁR 18.  logo-pályázat határidő 
 

   

FEBRUÁR 28. logo-szlogen pályázat elbírálása 
 

Polg. Hiv. - Jub. Munkacsoport   

Március 01. „Szentgotthárd arca” fotópályázat meghirdetése  
 

PKKE   

Március „a Város tortája” verseny 
 

PKKE   

MÁRCIUS 14. Városi Megemlékezés – koszorúzás, műsor, 
Liget avatása 

Polg.Hiv. + SZOI Széchenyi 
Huszár Gábor 
beszédet mond: Császár Tamás 

  

Március Virágosítás 
 

Közszolgáltató Vállalat   

ÁPRILIS 4-29. Tavaszköszöntő Fesztivál 
  

PKKE   

Április 4. 10.00 Író-olvasó találkozó ( Varró D.) 
 

PKKE   

Április 5. 16.30 Meseírás Napja alkalmából meghirdetett 
rajzpályázat kiállításának megnyitója 

PKKE   

Április 5. 18.00 Író-olvasó találkozó  (Vujity Tvrtko) 
 

PKKE   

Április 15. 18.00 Hangversenybérlet  A szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola vonószenekarának koncertje 
 

PKKE   

Április 12. 18.00 Költészet Napja – Kávészünet együttes 
(megzenésített versek) 
Sajtó reggeli 

PKKE 
Polg.Hiv. 

  

Április hónapban 
időpont egyeztetés 
szerint 2-3 
alkalommal 

Kávéházi esték  
(kötetlen beszélgetések helyi alkotókkal) 
 

PKKE   

Április 12. 17.00 Kiállítás – helyi alkotók műveiből ( Köszöntő: PKKE + Móra Ferenc Városi - 3 db kölcsön SZET KFT. a 



 

Huszár G. ) Könyvtár kiállítási tárló 
(üveges) 

szállításért 

Április 15. MTVA „Szól a harang „ Projekt Polg. Hiv.  184.150.-Ft  

Április 20. 19.00 Tánc Világnapja – a Béri Balog Ádám 
Táncegyüttes műsora 

PKKE   

Április 26. 
15.00 

ÖKO Konferencia    

Április 27.  15.00 Múzeum 30 éves 
helytörténeti kiállítás avatása (?) 
Megnyitó: Huszár Gábor 
  

Móra Ferenc Városi Könyvtár + 
Polg. Hiv. 

- 190.000 Ft  
- 3 üveges tárló 
elkészítése 
- nyomtatás: 70 
db meghívó, 20 
db plakát, 
feliratok A/3-as 
méretben (28 
db), 1 db főcím 
szöveg, 1 db 
bevezető 
szöveg (A/2-es 
méret), 200 db 
prospektus 
(A/4-es méret 
mindkét oldala, 
nem nyomdai 
kivitelben) 

Az üveges tárlók 
elkészíttetéséért 
Huszár G. és 
Simon L. 
 
Meghívó 
+plakát+prospektu
s nyomtatásáért 
Kovács Gábor 

Április 29. 18.00 Hangversenybérlet sorozat – Hirschberg Henrik 
zongoraestje 

PKKE 
 

  

Április Molino elkészíttetése és kifüggesztése PKKE+ Hivatal  Felrakásában 
Fekete T. + 
Kosaras Kocsi 

MÁJUS 
 

100 éves a mozi  
digitalizáció átadás,  

Polg. Hiv.   

MÁJUS 5. 11.00 Szent Gotthárd Napja  
(Misét követően történelmi séta a városban Csuk 
Ferenccel) 
 

PKKE, Csuk Ferenc   

Május 13. 18.00 Hangversenybérlet sorozat – A szombathelyi 
Konzi Big-band koncertje 

PKKE 
 

  

Május 26.  Gyermeknap 
 

PKKE   



 

JÚNIUS 1. Kistérségi Forgatag Civil Fórum + PKKE 
 

  

JÚNIUS 7. 17.00 Kaszagyár múltja – kiállítás PKKE + Móra Ferenc Városi 
Könyvtár 

- 195.000 Ft 
- nyomtatás: 70 
db meghívó, 50 
db plakát (A/3-
as), 50 db fotó 
és felirat (A/3-
0s méretben) 
200 db 
prospektus 
(A/4-es méret 
mindkét oldala, 
nem nyomdai 
kivitelben) 
- 3 db üveges 
tárló kölcsön az 
Arany Iskolából 
- szállítás a 
gyárból a 
Szakképzőbe, 
majd a 
színházba 
+ 100.000.-Ft 
a képek 
keretezése 

Meghívó 
+plakát+prospektu
s nyomtatásáért 
Kovács Gábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZET KFT. a 
szállításért 

JÚNIUS 7. 19.00 Városházi esték: 
Szentgotthárd Város Vegyeskara, a 
Szentgotthárdi Vonósok és vendégeiknek 
koncertje 

PKKE   

JÚNIUS 14. Strandszezon nyitása St.Gotthard Spa &Wellness   

JÚNIUS 21. Szent Iván éji rendezvény  
(kaszagyári séta) 

PKKE + Móra Ferenc Városi 
Könyvtár + Kovács Gyula 

  

Június  Virágosítás 
 

Közszolgáltató Vállalat   

JÚNIUS 28. 19.00 Városházi Esték – Dvorák Gábor pantomin a 
főtéren 
 

PKKE   

Július 13. XXIV. Hopplá Fesztivál PKKE 
 

  

Július 19. 20.00 Városházi Esték – A szombathelyi ÁTJÁRÓ PKKE   



 

Fesztivál győzteseinek koncertje és osztrák 
amatőr zenekar fellépése a főtéren 
 

Július 26-28. Történelmi Napok rendezvénysorozat 
( Testvérvárosi polgármesterek fogadása ) 
 
 

PKKE 
 
 

1.000.000.-Ft 

 
  

 

AUGUSZTUS 16. -20.  Jubileumi rendezvénynapok PKKE + Polg. Hiv. 
 

  

Augusztus 16. 17.00 A középiskolások számára hirdetett fotópályázat 
anyagából kiállítás 
Új Szentgotthárd könyv bemutatója 
 
Városházi Esték (könnyű műfaj)  
 

PKKE a kiadvány 
szerkesztése , 
nyomtatása:   
500.000.-Ft 

Farkas Csaba 

Augusztus 17. 20.00 Terra Hungaria 2013-ban nem kerül a 
programsorozatba. 

 Csukly Gergely 
Dzsida Péter + 
Dömötörné B. Judit 

Augusztus 18. 20.00 Barokk kertben koncert – Szentgotthárdról 
elszármazottak koncertje tiszteletdíj + úti költség 
 

PKKE 200.000.-Ft  

Augusztus 18. 21.00 Utcabál (Albatrosz) – színpad, fedés hangosítás 
 

PKKE 200.000.-Ft  

Augusztus 19. Autós verseny 
 

Hegyi László   

Augusztus 19. 20.00 Rúzsa Magdi élő KONCERT tiszteletdíja 
Színpad, fedés, hang és fénytechnika: PKKE 
költsége 

PKKE 1. 562.100.-Ft  

Augusztus 20.  Városi Ünnepség 
Kiegészítő programok: 

- Kisvonat, egyéb vásári „komédiások” 
- Ereklyék kiállítása a Refektóriumban 

Polg. Hiv. + PPKE 400.000.-Ft  

AUGUSZTUS 20. „Város tortája „ verseny 
 
Kórusok fellépése 

PKKE  
 
250.000.-Ft 

 

 Szórakoztató műsorok: benne Fúvós Koncert 
 

PKKE   

Augusztus vége 
/Szeptember 01-je  

Tornacsarnok Avatása, 
sport-történeti kiállítás? 
 

Huszár Gábor 
Kézilabda Egyesület 

100.000.-Ft   



 

Szeptember 01. Országos Tanévnyitó  
 
 
 
Varga Gábor emléktábla  avatás a SZOI VMG-ben 

Polg.Hiv. 
(Tankerület) 
 
 
Móra F. Városi K. és Múzeum 

 Kapcsolatfelvétel a 
Minisztériummal:  
Huszár Gábor 
 
Molnár Piroska 

Szeptember 06. HITA  Konferencia Gotthard-Therm Kft. - TDM Szállás és 
étkezés 
biztosítása a 
testvérvárosi 
küldöttségnek ( 
a történelmi 
napoknál 
tervezett 
1.000.000.-Ft-
ból) 

Dr. Simon Margit 

Szeptember 07. Zöld Szentgotthárd Krumpli Fesztivál PKKE   

Október 5. 18.00 Zene Világnapi Kórustalálkozó PKKE   

OKTÓBER 12. 19.00 Filmzenék fúvós köntösben - Szentgotthárd Város 
Fúvószenekarának és Körmend Város 
Fúvószenekarának közös koncertje.  
- közös próbákra utazás, színpad és hangosítás 
bérlése, sportcsarnok bérleti díja, étkezés a 
koncert után 
 

PKKE + Fúvósegyesület 400.000.-Ft  

Október 23. Városi Megemlékezés 
 

   

November 29. 17.   Szentgotthárdi Fotóklub kiállítása PKKE   

November 30 – 
december 24 

Adventi varázslatok 
Karácsonyváró programok egész hónapban: 
December 14. Karácsonyváró kinn is, benn is 

   

December 08.  Csákányi László   Emlékkiállítás Polg.Hiv. 200.000.-Ft Csákányi E. 

kontakt  - 

Somogyi Péter 

ÖSSZESEN   5.481.250.-Ft  
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II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

Két ülés közötti feladatok: 

 

  Megtörtént a „Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése” NYDOP-4.1./B-

11-2011-0006 projekt  keretében a Gimnázium és piac mögötti vb. támfal építésének 

munkaterület átadása. Kivitelező az UTPLAN kft Zalaegerszeg. 

 

 Megtörtént a veszélye fák kivágása a Szakorvosi rendelő udvarán a Deák Ferenc és a 

Vajda János utcákban.  Kivitelező : Varga Tibor egyéni vállalkozó Zalaegerszeg. 

 

 Tájékoztatás a 2013. 01. 01.-től érvényes hulladékszállítási rendszerről : 

 
Családi házas övezetben a vegyes hulladékgyűjtés az eddigi heti gyűjtés helyett KÉTHETENTE 

történik az alábbiak szerint 

HÉTFŐ 

PÁROS HÉT (2013. április 

15., 29., május 13.,  stb.) 

Tompa M. utcától keletre (Rábakethely felé) eső 

utcákban és Rábakethely városrészen (eddigi 

hétfői szállítási nap a zsidai városrész kivételével) 

PÁRATLAN HÉT (2013. 

április 22., május 06. stb.) 

Tompa M. utca és attól nyugatra eső utcák 

(eddigi keddi szállítási nap Rábatótfalu és 

Zsidahegy városrészek kivétlével) 

CSÜTÖRTÖK 

PÁROS HÉT (2013. április 

18., május 02., 16. stb.) 

Farkasfa, Máriaújfalu, Zsida, Zsidahegy 

városrészeken 

PÁRATLAN HÉT (2013. 

április 25., május 9., 23. stb.) 

Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza 

városrészeken 

 

Családi házas övezetben a szerves (bio) hulladék gyűjtése hetente történik, minden héten SZERDÁN. 

Családi házas övezetben a sárga zsákos szelektív gyűjtés KÉTHETENTE, minden páratlan héten 

KEDDEN történik (2013. április 23., május 07., május 21. stb.). 

További tudnivalók a sárga zsákos szelektív gyűjtésről: 

 Sárga zsák igényelhető a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal portáján hétfőn, 

szerdán és csütörtökön 10:00 – 11:15 és 12:00 – 16:00 óra között, illetve kedden és pénteken 

10:00 – 13:00 óra között. Továbbá az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelyén 

(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.) is igényelhetők hétfőtől –péntekig 7:00 – 15:00 óra között.  

 A jövőben a szállítási napokon (páratlan héten kedden) a családi házak elé kihelyezett sárga 

zsák(ok) helyett a szolgáltató már az ingatlanoknál (postaládába, kerítésre stb.) helyezi el az  

új zsáko(ka)t, ezt követően már nem kell külön igényelni ezeket a zsákokat. 

 Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy egy sárga zsákban kell elhelyezni a háztartásokban 

keletkező szelektíven gyűjtött (papír-, műanyag-, fém-, italos kartondoboz stb.) 

hulladékokat, nem kell külön sárga zsákokban gyűjteni a szelektív hulladékot ! Fontos, hogy 

ezek a hulladékok tisztán, tömörítve kerüljenek a sárga zsákba ! 

 Szelektíven gyűjtött üveg hulladék elhelyezése továbbra is a városban kihelyezett üveg 

hulladékgyűjtő konténerekbe történhet (szelektív gyűjtő szigeteken).  
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TÖMBHÁZAS ÖVEZET: 

A közös hulladékgyűjtőt használó TÖMBHÁZAKNÁL a  heti kétszeri vegyes hulladékgyűjtés a 

jövőben HETENTE, minden héten KEDDEN történik. 

A TÖMBHÁZAKNÁL elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők ürítése papírhulladék esetében minden 

héten csütörtökön,  a csomagoló anyag-, műanyag-, fémhulladékok esetében pedig minden páratlan 

héten kedden történik.  A szelektív gyűjtéshez feliratozott 240, illetve 770 literes edényeket tud 

biztosítani a szolgáltató. 

 

További információ, egyéb tudnivalók beszerezhetők (társasházak szerződéskötés, hulladékgyűjtő 

(bio-, használt sütőolaj gyűjtő stb.) igénylés stb.): a Müllex Közszolgáltató Kft.-től a 94/726-000 

telefonszámon, illetve a www.mullexkormend.hu honlapon! 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 1 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

 

 

  

       

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Bevétel – kiadás alakulása: 

 

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

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Folyószámlahitelünk 2013. március 1-én:    -274.934.947,- Ft 

 Bevételek március 1 – március 31.:                 439.369.896,- Ft 

 Kiadások . március 1 – március 31.:      -297.288.583,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege március 31-án: -132.853.634,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy működésünk forrását továbbra is a 

folyószámlahitel biztosítja. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a folyószámla hitelt a bank 2013. 

június 30-ig nyújtja, azon a napon egy összegben vissza kell fizetni.  

http://www.mullexkormend.hu/
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Beszámolók, jelentések: 

 

Részlet ÁSZ jegyzőkönyvből: 

 Az Önkormányzat zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni az eszközök 

elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel.  

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: soron következő (2012. évi) zárszámadás 

Az önkormányzat zárszámadási előterjesztése és a mellékletei tartalmazzák az eszközök 

elhasználódását. A 2014. évi költségvetési koncepció határozati javaslatban felhívjuk a 

figyelmet az eszközök pótlására, s a kiadási főösszeg 1%-ban határoznánk meg az összegét. 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az első félévi 2013. március 15-i határidejű adóelőlegek és adóbefizetések könyvelése (2013. 

január 1-től kb. tizenötezer tétel került feldolgozásra).  

I. negyedévi zárás elkészítése, adatok továbbítása a Magyar Államkincstárnak és a helyi 

költségvetésnek. 

2013. évi januári és februári új gépjárművek adójának kivetéséről és a forgalomból történő 

kivonásokról a határozatok elkészítése.   

A parkoló-bérlethez folyamatosan adjuk ki az igazolásokat. 

Az első negyedéves idegenforgalmi adó bevallások feldolgozása. 

2012. évről szóló talajterhelési díjról szóló bevallások és befizetések feldolgozása, folyamatos 

egyeztetések a műszaki irodával és a Vasivíz Zrt-vel.  

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Folyamatosan felszólításokat küldünk az adózóknak hiánypótlásokra.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozathozatalok 

folyamatosan történnek. 

Költségvetési-pénzügyi feladatok 

 

 Március hónapban a Magyar Államkincstárhoz beadtuk a 2012. évi beszámolót, azon 

belül a 2012. állami támogatással való elszámolást,  

 Ugyancsak továbbítottuk a 2013. évi költségvetést. 

 További feladat volt a Közös Hivatal működtetéséhez a partnerek értesítése, az év 

elejétől felhalmozódó számlák rendezése. 

 Folyamatos könyvelési feldolgozása folyik a 2013. évnek. 

 Áfa bevallások, statisztikák, ingatlankataszter, analitika 
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Folyamatos a két önkormányzat és a közös hivatallal kapcsolatos feladategyeztetés 

 

III. Tájékoztatók: 

 

A Járási Munkaügyi Kirendeltség 2013. február havi információs jelentése (2013.01.21-

2013.02.20) 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 658 fő, 21 fővel több, mint az előző időszakban. 

Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 9,7 %. Tárgyidőszakban 79 fő lépett be a 

kirendeltségi nyilvántartásba. Ágazat szerint legtöbben a feldolgozóiparból (14 fő); 

kereskedelem, gépjárműjavítás (8 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (6 fő); 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás; mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat (3-3 fő). A többi belépő száma viszonylag egyenletesen oszlik a többi ágazat között. 

A belépők száma az előző időszakhoz képest 131 fővel csökkent. Az alábbi feldolgozóipar-

ágakból érkeztek a legtöbben: járműgyártás (4 fő), fafeldolgozás, papírtermék gyártása, 

nyomdai tevékenység (3 fő), fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása; vegyi anyag, 

termék gyártása (2-2 fő). Az egyes ágazatokból belépők száma az előző időszakban mért 

értékek harmadára, felére csökkent. A feldolgozóiparból belépők száma az előző időszakhoz 

képest 44 fővel csökkent. A fafeldolgozó-ipari szakemberek tárgyidőszakban nagyobb 

számban érkeztek, ez jellemzően a magyar és osztrák építőipar szezonalitása miatt van. Az 

országos és helyi közfoglalkoztatásból beáramlók száma minimum 30 %-al meghaladja a 

feldolgozó-ipariakét. A többi ágazat között viszonylag egyenletes mértékű, de kifejezett a 

regisztráltak számának növekedése. Ez a januári időszakban tendencia. A nyilvántartott 

pályakezdők száma 34 fő, számuk az előző időszakhoz képest 2 fővel nőtt. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 46 fő, mint az előző időszakban. Elhelyezkedés miatt 11 fő 

lépett ki. Ezen kívül 6 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el. Munkáltató nagyobb 

létszámban nem léptetett be regisztrált álláskeresőket. 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 16 fő, az előző időszakhoz képest 23 fővel 

csökkent. A legtöbb ajánlat a feldolgozóiparból (11 fő) érkezett. Az előző időszakban a 

közfoglalkoztatásban volt egy beléptetési periódus, ezért az állásajánlatok száma ott nőtt. A 

téli időszakban jellemzően a szabad álláshelyek száma drasztikusan visszaesik. A munkaerő-

igények 1-4 fősek. Nagyobb létszámú állásbejelentés nem érkezett. 

Hiányszakmák: elektromos karbantartó, bádogos 

Speciális követelmények a munkáltatók részéről nem voltak. A felajánlott és számosított 

munkabérek zöme minimálbér és a bérminimum környékén van. 

Letelepedő új vállalkozásról tárgyidőszakban nincs tudomásunk. 

Mt. szerinti csoportos létszámleépítés nem volt. 

 

A regisztrált álláskeresők jellemzően az alábbi munkakörökben dolgoztak a legtöbben, illetve 

helyezkednének el szívesen: egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású (főleg közfoglalkoztatott - 69 fő), mechanikai gép-összeszerelő (35 fő), bolti 

eladó (33 fő), dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő (28 fő), intézményi 

takarító és kisegítő (22 fő), egyéb takarító és kisegítő (21 fő), lakatos (20 fő), konyhai 

kisegítő; pincér (18-18 fő), bútorasztalos (17 fő), famegmunkáló (14 fő), tehergépkocsi-

vezető, egyéb ügyintéző (13 fő), rakodómunkás; tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr; festő és 

mázoló (12-12 fő). 

Leggyakoribb képzési igények: nyelvi képzések, vagyonőr, „C” vagy „C+E” kategóriás 

vezető, szakács. Sokan munkahely hiányában bármilyen képzésben szívesen részt vennének.  
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IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-  15/2012.(IV.26.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi 

zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A  16/2012.(IV.26.)  rendelet : a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2013. 

április 24.-i ülésre kerül be. 

 

- A  17/2012.(IV.26.)  rendelet : a  a  gyermekek védelméről  szóló rendelet módosított  

      rendelete módosításra a mostani, 2013. április 24.-i ülésre kerül be. 

 

- A 18/2012.(IV.26 .) rendelet: a  Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd 

hulladék gyűjtéséről és elszállításáról  szóló rendelet módosítására a múlt havi  2013. 

március 27.-i ülésen került sor. 

 

- A  19/2012.(IV.26.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  települési 

folyékony  hulladék összegyűjtéséről , elszállításáról  és ártalommentes elhelyezéséről 

szóló rendelet módosítása  változtatást nem igényel. 

 

 

                        V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

 Dömötör Sándor: Városunk információs tábláinak aktualizálására és tisztítására a 

Közszolgáltató Vállalat figyelmét felhívtuk.  

 

 

Vadász József : A zsidai temetőnél a temető üzemeltetőjére vonatkozó információs táblát a 

SZET kft kijavíttatta. 

 

 

dr.Haragh László: Az Arany János és a Széchenyi Általános Iskoláknál továbbá az OPEL 

felé vezető utaknál levő gyalogos átkelőknél a biztonságos közlekedést a Rendőrség, a 

Polgárőrség és a közterület felügyelők bevonásával kívánjuk biztosítani, a KRESZ 

előírásainak betartatása mellett. 

 

 

      

Szentgotthárd, 2013. április 17. 

Dr. Dancsecs Zsolt 
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      Jegyző 



 

VII. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. április 9-én 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 
ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 
179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 
1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 

1.374.450,- 

Ft 
2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 

3.045.000,- 
 

ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

Tempero Kft. végelszámolás 
alatt, új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. 
Ajánlatok bontása 2013. 

február 18. 
Nyertes ajánlattevő: Utplan ’95 

Kft. Szerződéskötés dátuma. 
2013. április 5. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 
EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

3.045.000,-Ft   Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 18.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

2013. január 24-26 energia 

felülvizsgálat 
Szentgotthárdon, 

kiértékelés 2013. április 29-

30. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 

konzorciumi 
pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 
117.103.547,

- Ft 
 

Teljes: 
304.702.173,

- Ft 
 

Önkormányza

t: 
13.011.505,- 

 
Vízügy: 

0,- 
 

Kivitelező: UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(Zalaegerszeg) 

Munkaterület-átadás 

megtörtént. Várhatóan: 2013. 
április 15-től indulnak a 

munkálatok. 

Rába szentgotthárdi 
szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 Elbírálás folyamatban. 

Hársas-tó 

szabadstrandjának 

fejlesztése – 
vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 

 

 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 

Bt. 
Munkaterület átadás január 

25-én megtörtént 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 
NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 
Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 
konzorcium vezető-

Szentgotthárd 
tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 
Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

215.598.919 

Ft 

 

 

0,- 

Benyújtva 2013. február 28-

án, befogadó nyilatkozat 

megérkezett, elbírálás 

folyamatban. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

KEOP-2012-4.10.0/A. 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása: 

28/2013. 

 

166.705.790,- 

Ft. 

 

 
141.700.670,

- Ft 

25.005.120,- 

Ft 
Benyújtva 2013. február 27-

én, elbírálás folyamatban. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 
A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / 

benyújtott pályázatok helyzete 2013. április 9-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 megvalósult, elszámolása 
folyamatban van,  2013. március 
04-én VÁTI Kft. a helyszíni 
ellenőrzését megtartotta. 

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
Támogató Szolgálat 
pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-Ft/év 8.550.000.-
Ft/év 

- 
Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  
a Pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása 
szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-Ft/év 8.000.000.-
Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 
 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat 

NRSZH 68/2009. 
2.600.000.-Ft/év 2.600.000.-

Ft/év - Megvalósítás szakasza 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-11 
 
Szociális 
alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti 
alapellátások 
infrastrukturális 
fejlesztése” 
 
  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.634.-Ft 

 10% + az 
óvodai 
feladatellátási 
hely 
felújításának 
költségeinek 
100%-a 

nyert, támogatási szerződés 
megkötésre került, a közbeszerzés 
előkészítése zajlik 

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.- 

 
 
 
 
 
 
 

nem részesült 
támogatásban 

6.235.079.-Ft 

BMÖGF/100-22/2013. ikt. sz. 
Belügyminisztériumi levél alapján:                       
„ a támogatás alapjául szolgáló  
2012.évi költségvetési törvényben 
rendelkezésre álló előirányzat 
sajnálatos módon csak az igények 
töredékének kielégítésére volt 
elegendő, így a pályázat nem 
részesült támogatásban.” 

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, elbírálás alatt 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 
„óvodafejlesztés” 
pályázata 

Az Óvodafejlesztés” 

(kódszám: TÁMOP-
3.1.11-12/2) 

30/2012. TT 
határozat 

- - 
100% 
támogatási 
intenzitású 

forráshiány miatt nem 
részesülhetett támogatásban, 
tartaléklistára került 

 
 

 

 

 


