
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hónapról-hónapra folyamatosan áttekintjük az egy évvel korábban elfogadott illetve 

módosított rendeleteinket, s ha szükséges, kezdeményezzük azok módosítását vagy hatályon 

kívül helyezését. Így történt ez az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 

31.) önkormányzati rendelet kapcsán is, melyben most néhány kisebb módosítást javaslunk 

eszközölni. Ezek a módosítások nem szigorítanak a jelenleg is hatályos ebtartási szabályokon, 

hanem csak az időközben bekövetkezett változásokra figyelemmel (Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal megalakatása, a hivatal szervezeti változásai) pontosítják a helyi 

jogszabályunk rendelkezéseit. 

 

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 

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

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét az 

indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradása esetén helyi rendeletünkben 

nem lenne megjelölve a döntés előkészítésében és a végrehajtásban közreműködő, létező 

szerv illetve szervezeti egység. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezetének elfogadására! 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 

29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„(3) A döntés előkészítésében és végrehajtásában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkaköri leírásában erre felhatalmazott ügyintézője működik közre.” 

 

2. § A Rendelet 

a) 7. § (2) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal” 

b) 7. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalnál” szövegrész helyébe a 

„Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál” 

szöveg lép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

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

                         Huszár Gábor                                       Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

A rendeletet a képviselő-testület a ……………………-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetés napja:  

 
 ………………….. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

Indokolás: 

 

1-2. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása és a 

hivatal belső szervezeti átalakítása indokolja. 

 
 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hónapról-hónapra folyamatosan áttekintjük az egy évvel korábban elfogadott illetve 

módosított rendeleteinket, s ha szükséges, kezdeményezzük azok módosítását vagy hatályon 

kívül helyezését. Így történt ez az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelet kapcsán is, melyben most néhány kisebb módosítást javaslunk eszközölni. Ezek a 

módosítások nem szigorítanak a jelenleg is hatályos állattartási szabályokon, hanem csak 

pontosítják a helyi jogszabályunk rendelkezéseit. 

 

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 az 

indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradása esetén helyi rendeletünk már 

hatályon kívül helyezett központi jogszabályokra utalna a jelenleg hatályban lévők helyett, 

mely a jogalanyok körében jogbizonytalanságot eredményezhetne. A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezetének elfogadására! 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 6. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(14) Az állati hulladékok ártalmatlanítása 

a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó 

termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 

szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: EK rendelet), 

b) az EK rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes 

minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv 

szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 

142/2011/EU bizottsági rendelet és 

c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 

előírásai szerint történhet.” 

 

2. § A Rendelet 11/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A döntés előkészítésében és végrehajtásában a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkaköri leírásában erre felhatalmazott ügyintézője működik közre.” 

 

3. § A Rendelet 6. § (5) bekezdésében az „a 9/2008. 02. 22. ÖTM rendelet” szövegrész 

helyébe a „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet” 

szöveg lép. 

 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (5) bekezdésének e) pontja és a Rendelet 11/B. § (4) 

bekezdése. 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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

                         Huszár Gábor                                       Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

A rendeletet a képviselő-testület a ……………………-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetés napja:  
 ………………….. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 



 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: A Rendelet 6. § (14) bekezdése egy már hatályon kívül helyezett európai parlamenti 

és tanácsi rendeletre is utal, helyette a módosítás felsorolja a vonatkozó hatályos 

előírásokat tartalmazó rendeleteket. 

 

2. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása és a 

hivatal belső szervezeti átalakítása indokolja. 

 

3. §-hoz: A módosítást jogszabályváltozás indokolja. 

 

4. §-hoz: A Rendelet 1. § (5) bekezdése értelmező rendelkezéseket tartalmaz, az e) pontban 

olyan fogalmat határoz meg, amit a későbbiekben nem használ a Rendelet. A 

Rendelet 11/B. § (4) bekezdése a Rendelet egy már korábban hatályon kívül 

helyezett rendelkezésére utal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a júniusi ülésén módosította az 

önkormányzat szociális rendeletének adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos 12/A. §-át. 

Az előkészítés során bekövetkezett hiba folytán az újraszabályozott paragrafusból kimaradt az 

eredeti rendeletben már szereplő teljes (2)-(4) bekezdés is, amelyet egyébként nem kívántunk 

módosítani. Sajnos a tévedést a rendeletmódosítás hatálybalépését (2013. július 1.) követően, 

az egységes szerkezetbe foglalt rendelet áttekintésekor vettük észre, így a rendelet 

helyesbítésére már nem, csak annak módosítására van lehetőség. 

 

Ennek megfelelően mellékelten elfogadásra előterjesztjük a szociális rendelet módosításának 

tervezetét, mely az érintett § újraszabályozásával kiegészíti a július 1-jétől hatályos 

szabályokat a júniusi módosításkor véletlenül kikerült, egyébként június 30-ig hatályban volt 

rendelkezésekkel. 

 

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, hogy a tervezett rendelet-

módosításnak nincs jelentős társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása, környezeti és 

egészségi következménye és adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály 

megalkotásának szükségességét a fent megjelölt okok indokolják. A jogalkotás elmaradása 

esetén helyi rendeletünk nem tartalmazná a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 55/C. § (4) bekezdésében az adósságkezelési szolgáltatásra 

vonatkozó önkormányzati rendeletre előírt kötelező tartalmi elemeket, ami a kormányhivatal 

törvényességi felügyeleti eljárását vonhatná maga után – ezen túlmenően pedig nagyon 

fontos, hogy ezek a kérdések szabályozva legyenek. A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására! 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 16. 

 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 



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 a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/C. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban meghatározott 

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelete 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12/A. § (1) Az önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban (a 

továbbiakban: adósságkezelési szolgáltatás) részesíti az Szt-ben meghatározott 

feltételekkel azt a családot vagy személyt, 

a) akinek a (3) bekezdésben meghatározott adósságok maximális összege nem haladja 

meg a 800.000,- Ft-ot és 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át. 

(2) A településen elismert lakásnagyság megegyezik az Szt-ben a lakásfenntartási 

támogatásnál elismert lakásnagysággal, minőségre való tekintet nélkül. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősülnek 

a) a lakhatási költségek körébe tartozó távhőszolgáltatási díjtartozás, víz- és 

csatornahasználati díjtartozás, szemétszállítási díjhátralék, 

b) a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék, 

c) a lakbérhátralék. 

(4) Méltányosságból, amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege, vagy a  

háztartásban az egy főre jutó jövedelem legfeljebb 3 %-kal meghaladja az (1) 

bekezdésben meghatározott mértéket és az adósságkezelési szolgáltatásra való egyéb 

jogosultsági feltételek fennállnak, adósságkezelési támogatás állapítható meg 

a) a 3 vagy több gyermeket nevelő kérelmező, 

b) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, 

c) a munkanélküli személy, 

d) a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy, 

e) azon személy, akinek az átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válása miatt a 

kérelem benyújtását megelőző tíz évben szűnt meg, 

f) a 70 éven felüli egyedül élő személy 

részére.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

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

                         Huszár Gábor                                       Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   



A rendeletet a képviselő-testület a ……………………-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetés napja:  
 ………………….. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: Helyi rendeletünk 2013. július 1. napja óta nem tartalmazza a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/C. § (4) bekezdésében az 

adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendeletre előírt kötelező 

tartalmi elemeket, ezt pótolja a rendeletmódosítás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy : Telekhatár rendezés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Kézilabda Klub az 1. számú mellékletként csatolt telekhatár rendezési kérelemmel 

fordult önkormányzatunkhoz. 

Előzmények : Szentgotthárd Város Önkormányzata  a 2011. 10. 04.-én kötött adásvételi szerződés 

keretében a Szentgotthárd 93/2.hrsz-ú, 2 ha 1032 m
2
 területű, kivett sporttelep megnevezésű, 

belterületi ingatlanát értékesítette a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére sportcsarnok építése 

céljából. A sportcsarnok építése engedélyében előírásként szerepel meghatározott számú gépkocsi 

parkoló megépítése a saját, 93/2.hrsz-ú ingatlanán.  

A sportcsarnok kivitelezésekor felmerült, hogy a 93/2. hrsz-ú ingatlanon levő tekepálya, szolgálati 

lakás és öltöző épületek közül – az eredeti tervtől eltérően – csak a szolgálati lakás és öltöző kerülne 

lebontásra, a tekéző a helyén maradna, azon kismértékű bővítési és  felújítási munkákat végeznének a 

sportcsarnok építői. Ez esetben viszont a 93/2.hrsz-ú ingatlanon kevesebb gépkocsi parkoló lenne 

elhelyezhető.  

Önkormányzatunk a parkolók saját ingatlanon való elhelyezhetősége érdekében a 94.hrsz-ú ingatlanát 

a 2. számú mellékletként csatolt telekalakítási vázrajz szerint megosztatta, a 3066 m
2
 területéből 1158 

m
2
 területet a 3. számú mellékletként csatolt telekalakítási és adásvételi szerződés tervezet keretében a 

Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak – igény esetén- értékesíteni szándékozik. Telekhatár rendezés 

következtében  a 94.hrsz-ú ingatlanának területe 1908 m
2
 – re csökken a tulajdoni lapján a 

továbbiakban is nagyvízi meder bejegyzés fog szerepelni. Az átadott területrészről a Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság hozzájárulásának megfelelően a nagyvízi meder bejegyzés törölve lesz. Mivel az 

EON-Édász Áramhálózati Zrt vezetékszolgalmi joga a 94.hrsz-ú ingatlant terhelte, ezért az átadott 

területtel az a 93/2.hrsz-ú ingatlanra is bejegyzésre kerül. 

A sportcsarnok építtetője a megmaradó tekepálya átalakítására, felújítására és a módosított gépkocsi 

parkoló kialakítására engedélyezési tervet nyújtott be hivatalunkhoz. A telekhatár rendezés az 

engedély kiadását nem befolyásolja, viszont a Sportcsarnok használatbavételi engedélyének 

kiadásához szükséges lesz.  

A telekhatár módosítás Földhivatali átvezetése csak az érintett ingatlan tulajdonosok közötti 

telekalakítási és adásvételi szerződés benyújtása esetén lehetséges. 

 

A szentgotthárdi 94 hrsz-ú ingatlanról értékbecslést készíttettünk a MOHL Kft-vel, mely alapján az 

ingatlan forgalmi értéke bruttó 544.144,- Ft. Az értékbecslés a 4. számú mellékletben található. 

 

A Vagyonrendeletünk szerint ingatlant értékesíteni az alábbiak szerint lehet: 

„15. § Vagyon elidegenítése 

  (2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a 

helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-

ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való 

közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.   

(3) Mellőzni lehet a versenyeztetést tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatár-rendezés, 

csere és az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú beruházásai megvalósításához 

szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább 51 % önkormányzati 



részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a szerződő partner olyan szentgotthárdi 

székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem minősülő szervezet, amely a 

tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az önkormányzat kötelező 

feladatkörébe tartozó feladat(ok) külön ellenszolgáltatás nélkül legalább 20 éven keresztül  

valamint az ipari park területén lévő építési terület értékesítése esetén.” 

Tehát a fent leírt telekhatár rendezés esetén nem kell az átcsatolandó ingatlanrészt 

értékesítésre meghirdetni. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

14. § (2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 

bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 

illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a 

földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti 

meg. 

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások 

esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő 

a) bérlő; 

b) bérlőtárs; 

c) társbérlő; 

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe 

fogadott gyermeke elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló 

törvényben megjelölt hatóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely megelőzi az a)-d) pont 

szerinti személyek elővásárlási jogát. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 

meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. 

(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 

törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás 

valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával 

szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére 

történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási 

jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes 

átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának 

igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár 

feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 

versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata hozzájárul az 2. számú mellékletként csatolt 

telekmegosztáshoz és felhatalmazza Szentgotthárd város polgármesterét a 3. számú mellékletként 

csatolt szerződés aláírására. 

 



Határidő:  azonnal 

Felelős   : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 01. 

 

                                                                           Fekete Tamás   

                                            városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: Dr Dancsecs Zsolt 

                              jegyző 

 

 

1. számú melléklet  



 

 

 



 

 

2. számú melléklet 

 



 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

 

ADÁSVÉTELI  ÉS TELEKALAKÍTÁSI  SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd Széll Kálmán 

tér 11.) KSH szám : 15733720-8411-321-18, adószám : 15733720-2-18, képviselője : Huszár Gábor 

polgármester, mint eladó, (a továbbiakban Eladó)  

 

másrészről a Szentgotthárdi Kézilabda Klub (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) adószám : 

képviseli Soltész Róbert klubvezető mint vevő fél (a továbbiakban Vevő)  

 

a továbbiakban együtt : Szerződő Felek  között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 

szerint : 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint Eladó  1/1 arányú tulajdonát képezi az ingatlan 

nyilvántartásban szentgotthárdi 94. helyrajzi szám alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

3066 m
2
 kiterjedésű belterületi ingatlan. Az ingatlant az EON-ÉDÁSZ Áramhálózati Zrt vezetékjogi 

bejegyzése terheli az ott levő 20 KV-os légvezeték miatt. 

 

2./ A Szentgotthárdi Kézilabda Klub mint Vevő 1/1 arányú tulajdonát képezi az ingatlan 

nyilvántartásban  szentgotthárdi 93/2. helyrajzi számon felvett, kivett sporttelep megnevezésű, 2 ha 

1032 m
2
 kiterjedésű belterületi ingatlan. 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint Eladó megbízásából a MÉRŐLÁNC Bt 29/2013. 

munkaszámon telekhatár rendezési vázrajzot készített. A záradékolt vázrajz szerint a 94.hrsz-ú 

ingatlan területe 1158 m
2
-el, 1908 m

2
–re csökken, míg a 93/2.hrsz-ú ingatlan területe 1158 m

2
-el, 2 ha 

2190 m
2
-re növekedik. 

 

4./ A Vevő a MÉRŐLÁNC Bt 29/2013. munkaszámon készített telekhatár rendezési vázrajzát ismeri, 

a telekhatár rendezéssel egyetért, az 1158 m2 területű 93/2.hrsz-ú ingatlanához csatolandó területrészt 

természeti állapotában megtekintette, a nevezett 1158 m
2
 területű ingatlanrészt meg kívánja vásárolni. 

 

5./ Az Eladó az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) számú – 2011. 09. 28. napján módosított rendelete 

8.§ (3) és 15 § (2) bekezdése alapján – telekalakítás címén - a 94.hrsz-ú ingatlana 1158 m
2
 nagyságú 

területrészét  eladja, a Vevő pedig megvásárolja a nevezett 1158 m
2
 területrészt és annak a 93/2.hrsz-ú 

ingatlanához való kapcsolásához hozzájárul.  

 

6./ Az adásvétel tárgyát képező ingatlanrész vételára bruttó 544.144,- Ft azaz 

ötszáznegyvennégyezerszáznegyvennégy forint.  Az Eladó feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 

hozzájárul, hogy a 94.hrsz-ú ingatlanából 1158 m
2
 terület a Vevő 93/2.hrsz-ú ingatlanához legyen 

csatolva és azt a Földhivatal a Vevő tulajdonjogát ádásvétel jogcímen az ingatlan nyilvántartásba 

bejegyezze. 

 

7./ A Vevő hozzájárul, hogy az EON-ÉDÁSZ Áramhálózati Zrt vezetékszolgalmi joga – mivel az 

adásvétellel a 20 KV-os légvezeték egy része is az 1158 m
2
-el megnövekedett területére kerül – a 

93/2.hrsz-ú ingatlanára rávezetésre kerüljön. 

 



8./ A Vevő az 1158 m
2
 ingatlanrész tulajdonjogát arra tekintettel szerzi meg, hogy annak területét az 

ingatlanán épülő 2000 m
2
 összalapterületű Sportcsarnok mellé kötelezően megépítendő 

személygépkocsi parkoló építésére használja fel. 

 

9./ A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a vételár elszámolása az alábbiak szerint történik : 

 

10./ A Vevő kötelezettséget vállal, hogy a sportcsarnok használatbavételétől számított 3 (három) éven 

át heti 2 (kettő) óra ingyenes használatot biztosít az önkormányzat szervezetei részére sportolás 

céljából.  

 

11./ A szerződő felek tudomásul veszik, azt hogy a jelen okiratban részletesen nem szabályozott 

kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről  szóló – többször módosított – 

1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

12./ A szerződő felek kijelentik, hogy a telekalakítási és csereszerződésben leírtakat megértették, azt 

mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2013. július 26. 

 

 

 

 

 

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

         Szentgotthárd Város Önkormányzata                     Szentgotthárdi Kézilabda Klub    

                              Eladó                                                               Vevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. augusztus  28.-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

177/2010. számú képviselő-testületi határozat 

 

A Különfélék keretében önálló előterjesztésként szerepel. 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 

2013. augusztus 6-án  tartotta legutóbbi megbeszélését a Jubileumi Munkacsoport - 

elsősorban az augusztus 16-20-i rendezvénysorozat programjainak  lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok átbeszélése volt a napirend. 

 

1. Az új Szentgotthárd képeskönyv kiadásával kapcsolatban megállapodtak, hogy nem 

kerül most kiadásra, hanem a szeptember végére tervezett kétnapos rendezvény 

keretében ( Itthon otthon vagyunk ) kerül erre sor. 

 

2. Augusztus 16-án Fotókiállítást a PKKE szervezi a Színházban a Fotóklub 

Szentgotthárdról  készített képeiből. 

 

3. Augusztus 17-én a Városházi Esték keretében szintén a PKKE szervezésében a Los 

Andinos együttes koncertezik a főtéren. 

 
4. Az augusztus 18-án megrendezésre kerülő  III. Szentgotthárdi Autós Ügyességi 

Bemutató szervezését megállapodás alapján egyéni vállalkozó bonyolítja. 

Este a Barokk kertben koncertet adnak a Szentgotthárdról elszármazott „művészek” és a 

Takács Jenő Zeneiskola növendékei és Tanárai. 

Az estét utcabál  fogja zárni. 

5. Augusztus 19-én a Város tortája verseny eredmény hirdetése lesz az élő Rúzsa Magdi 

koncert előtt. 

 

6. Augusztus 20-án az ünnepi Szent Misén emlékezik a város a két évfordulóra.  Ezt 

követően kerül sor az eredeti időponttal ellentétben a Nepomuki Szent János szobor 

avatására. 
Délután művészeti csoportok ( ének , tánc, fúvósok )szórakoztató fellépése lesz. Egész 

nap kis vonat közlekedik a városban. 



7.      A rendezvénysorozatra meghívást kaptak a testvérvárosok is. Walldürnből 6 fős  

delegáció jelzett vissza, Svájcból is érkezik 2 fő, Izolából  3 fő és a zirci Apátságból is 

várható vendég. 

 

8.      Előzetes számítások szerint, melyek nem tartalmazzák a vendégek költségeit ( szállás és  

        étkezés ) a 20-i rendezvénysorozat közel 2 millió forintba kerül, melynek fedezete az 5  

        millió forintból rendelkezésre áll. 

 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítására, tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel az UTPLAN kft-vel 

kötöttünk kivitelezői szerződést bruttó 82.637.948,- Ft összeggel.  A felújításra kerülő 

utak : Szvétecz u, Tótfalusi u. É-i oldalán levő járda szakasz, a Zsidai út Tűzoltó szertártól 

az Erdei útig terjedő szakasza, az Örökzöld u. Vakarcs utcától a Zsidai útig terjedő 

szakasza, Felsőmező utca, a Fővég u. 700.0 m-es szakasza, Dobó István utca Alkotmány 

úttól a temetőig tartó szakasza, Erzsébet utca, a Pável Ágoston utca 56.3 m-es szakasza. A 

munkaterület átadás 2013. augusztus 13.-án megtörtént.  Befejezési határidő 2013. 

október 13. A kivitelezés műszaki ellenőre a VÉ-KO Invest Beruházó és Tervező kft 

Szentgotthárd. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés 
biztosítása a Szentgotthárdon működő oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben 

elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás sajnos nem zárult le az egyik ajánlattevő 

jogorvoslati panasszal élt a Közbeszerzések Tanácsánál.  Az eljárást folytatni és befejezni 

csak a Közbeszerzési Tanács döntésének (határozatának) kézhezvétele után lehet.  

 

 Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak kátyúzására a 
kivitelezői szerződés az önkormányzati tulajdonú SZET Szentgotthárdi Kft.-vel 

megkötésre került. Kivitelezés csak a SZET kft előlegszámláján szereplő összeg átutalása 

után lehetséges. Tervezett mennyiségek: 450,00 m
2
 (hidegaszfalttal) + 280,00 m

2
 

(melegaszfalttal). 

 

 Szentgotthárd-Máriaújfalui, Hársas-tónál ivóvízvezeték, zuhanyzó, 

szennyvízgyűjtő akna   

       üzembe helyezése megtörtént, a vízminta megfelelő, a strand működésének akadálya 

       nincs.   

 

 Folyamatban van az NYDOP – 4.1.1/B-11-2011. pályázat keretében a Gimnázium melletti 

vb. támfal építése. Kivitelező az UTPLAN kft 

 Folyamatban van a szintén NYDOP pályázati támogatással a Bölcsőde felújítása, 

hőtechnikai korszerűsítése. Kivitelező : Cseke kft 



 Cothec kft hőszolgáltatási ajánlata a Gotthárd-Therm kft részére : 

 

Az Energetikai Bizottság ajánlásai alapján  Szentgotthárd Város Önkormányzata már többször foglalkozott a  

Gotthárd-Therm kft által működtetett Termálfürdő energia felhasználásának racionalizálásával. A városi 

energetikus közbenjárására a Cothec Energetikai Üzemeltető kft ismételten ajánlatot adott a fürdő meglevő 

hőtermelő, hőszolgáltató rendszerének korszerűsítésére, üzemeltetésére. Az 1. számú mellékletként csatolt 

ajánlatuk szerint  5 évre bérbe vennék a kazánházat és a meglévő fűtési -, légtechnikai ,- napkollektoros -, HMV-

, elektromos rendszer beruházást igénylő korszerűsítésével, átalakításával, beszabályozásával a hőfelhasználás 

prognosztizáltan 21.2 %-al, azaz 3410 GJ-al csökkenne lévente. A A hőszolgáltatás alapdíja 4343,4 Ft/GJ, az 

üzemeltetés alapdíja bruttó 9.144.000,- Ft/év lenne. Ajánlatuk szerint – melyet a jelenlegi technikával átlag éves 

473.335.0 m
3
 gázfogyasztásra számítottak ki – a Termálfürdő éves szinten 12.300.284,- Ft-ot takaríthatna meg. 

A megtakarítás eléréséhez az ajánlattevő részéről bruttó 20.700.000,- Ft beruházásra lenne szükség. 

Szerződéskötés esetén a földgáz felhasználás költségét (gázszámlák) és az éves hőszolgáltatási alapdíjat a 

Gotthárd-Therm kft fizetné. A Cothec kft vállalná a hőszolgáltatsi rendszer üzemeltetését (hőszolgáltatási 

alapdíj) és garantálná a 21.2 %-os gázfelhasználás és a villamos energia csökkenést, melyek következtében a 

Fürdő energia felhasználás költségei évente 12.3 MFt-al csökkennének. A hőszolgáltatási szerződés a Gotthárd-

Therm kft és a Cothec kft között jönne létre. 

 

Ezeknek a terveknek a mielőbbi megvalósítása, a szükséges szerződések megkötése  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának, illetve Szentgotthárd Városának mint Energiavárosnak az érdekében áll, összhangban van 

az energiaracionaklizálási programtervvel, a fejlesztési elképzelésekkel,  a társadalmi-gazdasági Programmal.   

 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

3 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

5 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

2 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

3 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 12 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 7 

 
 

     

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 
A rendelkezésre álló likviditási hitelkeret 2013. július 1-től 86 millió forint, melyet 
kimerítettünk. A folyószámlahitelt 2013. szeptember 20-ig vissza kell fizetni a 
számlavezető pénzintézetnek. Bevételünk szeptember 15-én lesz, melyet már terhel 
a folyószámlahitel visszafizetése, a kifizetetlen számlák, az intézmények, Társulás és 



társulási intézmények finanszírozása valamint a Gotthard Therm Kft 
kezességvállalásból származó kötvény és kamat, és Önkormányzati Közszolgáltató 
Vállalat kezességvállalásból adódó kifizetés. Szeptember hónapban szükséges 
megkötni a számlavezető pénzintézettel a munkabérhitel szerződést.  
 
Elkészültek 2013. költségvetési év I. féléves adatszolgáltatásai valamennyi 
intézménye tekintetében, melyeket továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé. Az 
Ávr új szabályozása alapján az eddig negyedéves adatszolgáltatás havira módosul - 
ugyanakkor megmarad a negyedéves termin is -, mely még több terhet ró az amúgy 
is túlterhelt pénzügyi kollégákra. 

 

Adóhatósági munka: 

 

Június-július hónapban az iparűzési adóbevallások feldolgozása után elkészítettük a féléves 

zárást, és továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé. 

A féléves zárással összefüggő kimutatásokat elkészítettük, és átadtuk a költségvetési 

csoportnak a féléves beszámolójukhoz. 

 

Elkezdtük folyamatosan készíteni az adózók részére az egyenlegközlőket, melyből a 

szeptemberi fizetési kötelezettségükről tájékoztatjuk őket.  Ez körülbelül 3.500 levelet jelent, 

melyeket csekkel együtt folyamatosan borítékolunk és postázunk az adófizetők részére.  

 

2013. június havi új gépjárművek kivetéséről és a forgalomból történő kivonásokról a 

határozatok elkészítése.   

A parkoló-bérlethez igazolások kiadása. 

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

Adatszolgáltatások  a Magyar Államkincstár felé. 

 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

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. 

 

A beérkező méltányossági kérelmek elbírálása, és adóigazolások kiadása, adóérték- 

bizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása. 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 



Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 2013. június havi információs jelentése (2013. 05. 21 - 2013. 06. 20): 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 482 fő, 16 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 7,1 %. Tárgyidőszakban 75 fő 

lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest 22 

fővel nőtt. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (11 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás 

(7 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (9 fő). A többi belépő száma egyenletesen oszlik 

a többi ágazat között. A feldolgozóiparon belüli ágazatoknál is egyenletes a belépők 

számának eloszlása. A nyilvántartott pályakezdők száma 31 fő, számuk az előző időszakhoz 

képest 2 fővel nőtt. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 91 fő, 17 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 22 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el, 19 fő helyezkedett el munkaviszony létesítésével. 43 főt 

zártunk ki statisztikából. Adott munkáltató nagyobb létszámban nem léptetett be regisztrált 

álláskeresőket. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 106 fő, az előző időszakhoz képest 36 fővel 

nőtt. A nem támogatott álláshelyek száma 84 fő. Az önkormányzati közfoglalkoztatásban 13 

fő lépett alkalmazásba. Az országos közfoglalkoztatási programba 3 fő lépett be ebben az 

időszakban. A közfoglalkoztatáson kívüli támogatott foglalkoztatás: bértámogatás 1 fő. A 

nem támogatott, újonnan bejelentett munkahelyek többsége a feldolgozóiparból (53 fő) 

származik. Ebből 28 fő járműgyártásból /összeszerelők, mérnöki munkakörök - Opel 

Szentgotthárd Kft./, 11 fő textília gyártásból /textilipari gépkezelő -C.Tessile Kft., Miti Tex 

Kft./, 9 fő fémtermék gyártásból /gépkezelők - Arcelormittal Szentgotthárd Kft./. 

Kereskedelem, gépjárműjavítás (12 fő); szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (8 fő); 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (6 fő). 

 

Speciális követelmények a munkáltatók részéről nem fordultak elő. A felajánlott és 

számosított munkabérek zöme a minimálbér és 140 000 Ft között van. 

 

Letelepedő új vállalkozásról, esetleges befektetési szándékról tárgyidőszakban nincs 

tudomásuk. 

 

Mt. szerinti csoportos létszám-leépítési szándékról nincs tudomásuk.  

 

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

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

szállítási foglalkozású, bolti eladó (38-38 fő); konyhai kisegítő (24 fő); mechanikai gép-

összeszerelő (23 fő); intézményi takarító és kisegítő (19 fő); bútorasztalos (16 fő); lakatos (14 

fő); egyéb takarító és kisegítő, pincér (13-13 fő); lakatos (11 fő). 
 

Álláskeresők létszámadatai 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2013.02.20 2013.03.20 2013.04.20 2013.05.20 2013.06.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag aktív 

népességen belül 

(%)* 

9,7 9,1 8,1 7,3 7,1 

Regisztrált 658 621 551 498 482 



munkanélküliek és 

nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

- változás az előző 

havi adatokhoz 

képest (%) 
3,3 -5,6 -11,3 -9,6 -3,2 

Ebből: pályakezdő 

munkanélküliek és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

39 44 38 29 31 

- változás az előző 

havi adatokhoz 

képest (%) 
14,7 12,8 -13,6 -23,7 6,9 

Ebből: rendszeres 

szociális segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

8 9 10 10 10 

Tartósan (egy éven 

túl) reg. 

munkanélküli** 
125 131 125 123 126 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 
19,0 21,1 22,7 24,7 26,1 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
111 69 67 68 56 

Álláskeresési segély 

(fő) 
10 10 10 11 10 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 
143 153 133 127 119 

 
 

 

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: 

 

 

- A  27/2012.(VIII.30.)  rendelet : a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítása   

      a júniusi képviselő-testületi ülésen került változtatásra, most módosítást nem igényel. 

 

- A 28/2012.(VIII.30.)  rendelet : az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 

rendelet módosítása  a mostani augusztusi képviselő-testületi ülésen kerül 

változtatásra.  

 



- A 29/2012.(VIII.30.)  rendelet:  az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása  a 

mostani augusztusi képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra.  

 

- A  30/2012.(VIII.30.) rendelet :  az  önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 

módosítása az októberi képviselő-testületi ülésen kerül változtatásra, amikor a téma fő 

napirendi pontként kerül megtárgyalásra. 

 

 
                                                                               

 

 

 

 

                        V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Dr.Haragh László: A Kethelyi út útburkolatának rossz állapotával kapcsolatos jogos 

észrevételeket továbbítottuk az út kezelőjének a Magyar Közút Nonprofit Kht részére. 

A KRESZ előírások betarttatása érdekében (pl. gyorshajtás, kamion forgalom) a helyi 

Rendőrőrstől fogunk segítséget kérni. 

 

Labritz Béla:  A Tompa Mihály u, Rózsa Ferenc u. kereszteződésénél levő Mária szobor 

felújítása érdekében árajánlatot kérünk a SZET kft-től. 

A Kethelyi u, Kossuth u. indokolatlan, szabályellenes kamionforgalma visszaszorítása 

érdekében a közút kezelőjével (Magyar Közút Nonprofit Kht) és a Szentgotthárdi 

Rendőrőrssel  a kapcsolatot felvesszük. 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. augusztus 16-án 

 
 

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 12. 

Kivitelezés elkezdődött! 
30%-os készültségű a projekt 

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. augusztus 8. Záró 

rendezvény 
Szentgotthárdon. 



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. Kivitelezés elindult. 

85%-os készültségű a projekt. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Hársas-tó 

szabadstrandjának 

fejlesztése – 

vízvezeték kiépítése, 
strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 

Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 

 

 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 

Bt. 

Kivitelezés befejeződött. 



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,- 

Forráshiány miatt 

elutasítva, tartalék listára 

került. 

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. 

Tartalmi ellenőrzés alá 
bocsájtották. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
  

2.160.000,- 

 

Benyújtva 2013. június 17-

én, elbírálás folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

215.900,- 

 
 

 0,- 
Benyújtva 2013. június 17-

én, elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 
Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 

 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- Nyert! 

LEADER- 

Együttműködés a 
béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 
Beadási határidő 2013. 

augusztus 31. 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,-  0,- 

Benyújtva 2013. július 29-

én. Elbírálás folyamatban. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott 
pályázatok helyzete 2013. augusztus 16-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  

2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt 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  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - Megvalósítás szakasza 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 
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 lezárt, nyertes 

kivitelező a Cseke Kft. 2013. 

május 07-én aláírtuk a 
szerződést, munkaterület 

átadás: 2013. május 15.  

A befejezés határideje: 2013. 

október 31. 

Munkálatok megkezdése: 2013. 

május 17-én. 50%-os 

készültség. 
 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Játékvár 

Óvodájának négy 

gyermek 

csoportszoba teljes 
felújítására, és a 

hozzájuk tartozó 

gyermekmosdók-, 

illetve 4 db 

gyermeköltöző 

felújítása 
Kerekerdő Óvoda 

tetőszerkezetének 

felújítása, külső 

vakolat javítása 

a belügyminiszter 

4/2012. (III. 1.) 

BM rendelete, az 

önkormányzati 

feladatellátást 
szolgáló 

fejlesztésekhez 

kapcsolódó 

központosított 

előirányzatból 

származó 
támogatás 

igénybevételének 

részletes 

feltételeiről szóló 

felhívásra 

19/2012. TT 

határozat 

 

 

 

 

 
29.889.747.- 

 

 

 

 

 
 

 

nem 

részesült 

támogatásb

an 

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 

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 

 



Kerekerdő Tagóvoda 

(Rönök) tetőcsere és 

homlokzat 

hőszigetelése 
 

Tapsifüles Tagóvoda 

(Gasztony) 

fűtéskorszerűsítés, 

hőszigetelés, 

vizesblokk felújítása, 
épület külső és belső 

felújítása, tornaszoba 

kialakítása  

A belügyminiszter 

8/2013.(III.29.) 

BM rendelete, „Az 

egyes 

önkormányzati 

feladatokhoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól”  

80/2013. KT 

Szentgotthár

d  határozat 
 

21/2013. 

Rönök 

Önk.hat. 

 

30/2013. 
Gasztony 

Önk.hat. 

 

 

 

29.999.946,- 

 

 

 

 
 

 

 

 

              0,- benyújtva 2013. április 26-án 



 
 

Beszámoló 

a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe 

vételével az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését 2.022.962e/Ft kiadási és 

bevételi főösszeggel tervezte.  
A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és 

bevételi főösszeg az I. félévben 69.686 e/Ft-tal nőtt 2.092.648 e/Ft-ra módosult.  

 

 

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük: 

 

 

Bevételi források és azok teljesítése: 

(4. sz. melléklet) 

 

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege:   2.022.962 e/Ft 

Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:   2.092.648 e/Ft 

 

A költségvetési bevételek Önkormányzat szinten összesen az I. félév végére 52,1 %-os 

teljesítést mutatnak. 

 

Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen 

tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok 

alakulását. 

 

Működési bevételek  

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán   47,8 %-on teljesültek.  

 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (47,5 %): 

 

Helyi adók. 

Telekadó bevételünk 3.808 e/Ft, ami 12,7 %-os ez komoly teljesítés csökkentést jelent az év 

végére. Idegenforgalmi adó bevételünk 2.400 e/Ft június 30-ig, ami  34,3 %-os teljesítést 

jelent, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szint alatt fog alakulni. 

Helyi iparűzési adó bevétel  48 %-ra teljesült (456.238 e/Ft) az első félévben. A 2012. évi 

adóbevallások alapján a második félévi bevétel várhatóan a tervezett szintnek megfelelően fog 

alakulni.  



 

Gépjárműadó bevételünk 60,4 %-os teljesítést (12.088 e/Ft) mutat félévkor, év végére 

előzetes számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog alakulni. 

 

Támogatások: 

 

Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft): 

 
 Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Normatív 

hozzájárulások 

48.157 48.157 25.649 53,3 

Központosított előir. 31.361 32.284 17.604 52,9 

Normatív kötött fel-

használású előirányzat: 

-költségvetési tv. szer. 

-tervezhető támogatás 

 

21.153 

 

21.153 

 

11.139 

 

52,7 

Egyéb központi 

támogatás 

- 2.985 2.985 100 

Összesen: 100.671 105.579 57.377 54,3 

 

 

Az önkormányzatok támogatása előirányzat a következők miatt változott: 

 

- Központosított előirányzat:      923 e/Ft 

- egyéb központi támogatás              2.985 e/Ft 

Összesen:                 3.908 e/Ft. 

 

Támogatás értékű működési bevételek között számoltuk el többek között a 

Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközt – Rendelőintézet által ellátott feladatokhoz – 

55.767 e/Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete működési kiadásaihoz történő 

hozzájárulást 3.748 e/Ft. 

 

 

Felhalmozási bevételek 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 

Ingatlan értékesítés címén 9.000e/Ft-ot realizáltunk, ami 112,5%-os teljesítést jelent. 

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétele: 2.440 e/Ft ezen belül: 

Önkormányzati lakások értékesítése 2.440 e/Ft teljesült a félév végére, amely 33 %-os 

teljesítést jelent. Önkormányzati lakótelkek értékesítése címén viszont bevételt nem 

realizáltunk 2013. I. félévben.   

 

Pénzügyi befektetések bevételei címén  40 e/Ft bevételt realizáltunk I. félévben. 

 

Egyéb felhalmozási bevételként 2.698 e/Ft-ot számoltunk el. 

 

Pénzmaradvány: A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként 

82.796 e/Ft-t, felhalmozási pénzmaradványként  27.040 e/Ft-ot számoltunk el.   

 

 

II. Kiadások alakulása 
(2.sz. melléklet) 



 

(Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül.) 

 
(adatok ezer forintban) 

Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Működési kiadások  1.005.956 1.085.957 535.961 49,4 

Működési kiad. %-a 49,7 51,9 43,8  

Felhalmozási 

kiadások 

405.766 531.929 217.438 40,9 

Felhalm. kiad. %-a 20 25,4 13  

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

- 20.000 20.000 100 

Pénzforg. nélküli 

kiadások - tartalék 

338.480 182.002   

Befekt.c.részesedés 780 780 780 100 

Hitelek törlesztése 271.980 271.980 280.530 103,1 

Hitelek %-a 13,4 13 22,9  

Kiadások összesen: 2.022.962 2.092.648 1.222.709 58,4 

 

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 58,4%, ezen belül a működési 

kiadások teljesítése 49,4 %, a felhalmozási kiadásoké 40,9 %.  

 

Működési kiadások (megoszlása (adatok e/Ft-ban)) 

 
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított elői. Teljesítés  Teljesítés %-a 

Személyi juttatás 248.633 263.994 129.820 49,2 

Munkaadói járulék 65.571 68.425 32.286 47,2 

Személyi és madói. 

járulék aránya (%) 

31,5 30,8 30,8 - 

Dologi kiadás
 

497.101 521.020 237.439 45,6 

Dologi kiadás 

aránya (%) 

49,7 48,3 45,1 - 

Egyéb műk. kiad. 188.041 225.908 127.072 56,2 

Egyéb műk. kiad. 

aránya (%) 

18,8 20,9 24,1 - 

Ellátottak pénzb jutt - - - - 

Ellátottak pénzb jutt 

aránya (%) 

- - - - 

Összes kiadás: 999.346 1.079.347 526.617 48,8 
 

 

A kiadási előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a 

Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta. 

 

A kiadások teljesítését az első félévben megvalósított feladatokat a teljesség igénye nélkül az 

alábbiakban részletezzük (részletes bemutatásuk 3. sz. melléklet): 

 

Erdészet és egyéb erdőgazdálkodási feladatok: Az erdőgazdálkodó részére történt kifizetés 

járulékokkal együtt   226 e/Ft. 

 

Hulladékgazdálkodás szakfeladaton számoltuk el települési hulladék kezelésével kapcsolatos 

kiadásokat, így a Közszolgáltató Vállalatnak szerződés alapján a közterületek tisztítására és a 

törmeléklerakó telep fenntartására, határátkelőtől hulladék elszállítására és takarítására fizetett 



összegeket, valamint a Müllex Kft.-nek fizetett hulladékszállítási díjakat. A teljesítés június 

30-ig összesen 7.831  e/Ft volt ( 34,4 %). 

 

Közutak, hidak üzemeltetése: szakfeladaton a teljesítés 1.698 e/Ft. (11,3%) 

 

Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása körében került elszámolásra az önkormányzat 

által bérbe adott helyiségek üzemeltetési költsége 2.900 e/Ft, ami az előirányzat 31,6 %-a. 

 

Zöldterület kezelés: 

Ezen szakfeladaton az 7.429 e/Ft a teljesítés, amelyet elsősorban a Közszolgáltató 

Vállalat/SZET részére szerződéses feladatokra (parkok, közterületek parkosítása, gondozása), 

valamint eseti feladatokra fizettünk ki. 

 

Közigazgatás: 

 

Önkormányzati jogalkotás: jogcímen kerültek elszámolásra a képviselői tiszteletdíjak, ill. az 

önkormányzati jogalkotás feltételeinek megteremtésével, a képviselő-testületi és bizottsági 

ülések lefolytatásával kapcsolatos kiadások. 2013. I. félévben a teljesítés 12.024 e/Ft (45,5%). 

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység: szakfeladat teljesítése 75.187 e/Ft (45,9%). A 

Polgármesteri Hivatal működésével, és az önkormányzat szintű feladatok ellátásával (pl. 

vagyonbiztosítás, posta, telefon, bérleti-, és lízing díjak, könyvvizsgáló díja stb. költségek) 

kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra ezen a jogcímen. 

 

Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése szakfeladaton számoltuk el a helyi adóhatósági 

feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, a teljesítés 2013. június 30-ig 4.483 e/Ft, 43,9 % 

volt. 

 

Közterület rendjének fenntartása a közterület-felügyelet működésével kapcsolatos kiadások 

(bérek, azok járulékai, kacsolódó dologi kiadások) kerültek elszámolásra ezen a 

szakfeladaton. A félév végén a teljesítés 2.336 e/Ft, 45,2 %. 

 

Közvilágítás: A város közvilágítási hálózatának üzemeltetése az előirányzat 41,4 %-a, 15.553 

e/Ft került felhasználásra. 

 

Város és Községgazdálkodás szakfeladaton 11.069 e/Ft-ot számoltuk el, kisebb tervezési 

kiadásokra, Ipartelep fenntartás időarányos kiadásaira és a városi energetikus díjának 

finanszírozására.  

 

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás: előirányzaton a teljesítés félév végén 272 e/Ft 

volt. 

 

Ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység keretében a felhasználás  317 e/Ft 2013. 

június 30-ig. 

 

Oktatás szakfeladat címen a Szociális ösztöndíjaknál (Bursa Hungarica)  70 e/Ft hozzájárulást 

teljesített az Önkormányzat az I. félév folyamán. 

 

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások pénzügyi teljesítése 35,3% a félév végén.  

 



Társadalmi összetartozás erősítését elősegítő program keretében számoltuk el a hosszabb 

tidőtartamú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan  - e/Ft-ot.(Később indult a pályáztatás) 

 

Könyvtári-, közművelődési tevékenység kiadásaiból a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

részére  18.725 e/Ft (teljesítés 58 %), a Mozi üzemeltetéséhez 395 e/Ft (teljesítés 29,2 %), a 

közművelődési klubok fenntartásához  2.522 e/Ft (teljesítés 73,9 %) került elszámolásra. 

 

Sport tevékenység címén 1.922 e/Ft-ot számoltunk el. 

 

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: Ezen szakfeladatra  5.453 e/Ft (114,3%) került 

elszámolásra az első félévben. 

 

Intézmények takarítása, karbantartása előirányzaton a felhasználás 50 %-os teljesítést (26.502 

e/Ft) mutat. 

 

 

Intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 

 

Egészségügyi feladatokat ellátó Rendelőintézet tervezett bevételeinek teljesülése 68,1%, a 

működési kiadások előirányzatot az intézmény a fél év végére 49,7%-ban teljesítette.  

 

Oktatási-, közművelődési feladatok: 

Az oktatási feladatok alatt az intézmények 2012. évről áthúzódó kifizetéseit, az iskolai 

közétkeztetést, valamint a korábbi SZOI működtetési költségeit tartalmazza –a kiadások 

74.034 e/Ft (50,5 %) teljesítést mutatnak.  

A közművelődési tevékenység esetében a Móra Ferenc Városi Könyvtár bevétele 6.544 

e/Ft-ra 40,3%-ra teljesült, míg a kiadások alakulása összességében  43,4 %, 24.745 e/Ft 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 

szentgotthárdi székhelyű, önkormányzati alapítású intézmények működési bevételeinek-, 

és kiadásainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

 

Intézmény  Bevételek teljesítése (%) Kiadások teljesítése (%) 

Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

49,5 50,4 

Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat 

51,3 43,3 

Városi Gondozási Központ 44,5 45,2 

 

 

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása: 

 
A beruházások, fejlesztési kiadások az első félév végére  16,7%-os teljesítést mutatnak, ami  

40.546 e/Ft-ot jelent.  

Az első félévben a jelentősebb beruházás nem volt. 

 

Felhalmozási célú folyó támogatás: 

 Az első lakáshoz jutók támogatása előirányzaton a teljesítés  400 e/Ft volt. 

 Rába árvízvédelmi fejlesztés 5.972 e/Ft. 



 A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé 

fizetett fejlesztési támogatás 4.524 e/Ft volt. 

 Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt 2.872 e/Ft 
 

Hiteltörlesztés és hitelkamat: 

 I. félében az Arany János Általános Iskola villamos hálózat felújításához felvett hitel 
esedékes tőketörlesztését 3.055 e/Ft és a kapcsolódó kamatkiadás   800 e/Ft volt. 

 2012. évről áthozott működési – folyószámla - hitel címén 268.925 e/Ft-ot számoltunk 
el. 

 Folyószámla hitelkamatként  8.488 e/Ft kiadás jelentkezett. 

 

Jelentős segítséget  jelentett 2013. I. félévében, hogy az adósságkonszolidáció során 

Önkormányzatunktól  a Magyar Állam 188.247.639 forint folyószámlahitelt, valamint 

8.550.649 forint fejlesztési hitelt átvállalt. 

 

2013. évi költségvetésünk hasonlóan a korábbi évekhez igen szigorú gazdálkodást követel 

meg a Tisztelt Képviselő-testülettől. 

 

Függetlenül attól, hogy az önkormányzat költségvetésében megtervezésre kerültek bizonyos 

feladatok, azok teljesíthetőségének határt szab a ténylegesen realizált bevételünk, valamint a 

vállalt kötelezettségeink. Komoly nehézséget okoz a napi munkában a bevételek és kiadások 

eltérő ütemben történő jelentkezése is.  

Finanszírozási gondjainkat a már fent említett bevételek és kiadások eltérő ütemben történő 

jelentkezésén túl a második félévben a következő nehézségekkel kell számolnunk: 

 2013. szeptember 21-től Önkormányzatunk nem rendelkezik folyószámla hitelkerettel. 
Kiadásainkat a ténylegesen realizált bevételekből kell fedeznünk. 

 Nem hagyható figyelmen kívül továbbá az a tény sem, hogy a Gotthárd Therm Kft. 
kötvénykibocsátásához kapcsolódóan az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a 

kötvény tőke és kamat terhei tekintetében. Ismerve a Fürdő jelenlegi helyzetét a 

fizetendő tőke és  kamat a jelenlegi számlakonverziós deviza eladási árfolyamon  

számolva kb 153.000.000,- Ft összegével is számolni kell, mint fizetési 

kötelezettséggel 2013. október 1-én. 

 További komoly likviditási problémát okozhat az Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat végelszámolása, hisz a Vállalat minden tartozásáért a Ptk szerint az 

Önkormányzat a készfizető kezes. 
 

 

Továbbra is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása. Előre nem tervezett 

kifizetéseket még  tényleges bevételi forrás mellett sem lehet teljesíteni a kieső bevételek 

miatt. 

A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség 

szempontjait kell szem előtt tartani mind a Képviselő-testületnek, mind pedig az egyes 

költségvetési szervek vezetőinek! 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési 

gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 



 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

 

         Huszár Gábor 

           polgármester 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 15. 

 

 

Ellenjegyzem:  

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési 

tervének megvalósulásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete – hosszas előkészítést követően - 2 éve, 2011. 

júniusában fogadta el „Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepciója 2011-2015.” 

című dokumentumot. A koncepció és a cselekvési terv a 14-29 éves korosztályra vonatkozó 

elképzeléseket fogalmazta meg, azaz érintette az általános iskola legfelső éveseitől kezdve a 

középiskolásokat, a felsőoktatásban tanulókat, és azokat is, akik már az iskolapadokból 

kikerült fiatal felnőttek, akik már családot is alapítottak.  

 

Áttekintve a koncepciót, megállapíthatjuk, hogy egy időtálló, részletes dokumentumot sikerült 

elfogadni. Természetesen az elmúlt években történtek olyan, elsősorban szervezeti változások  

(iskolák állami fenntartásba kerülése), amelyek érintik a koncepcióban megfogalmazottakat, 

de nem a cél, sokkal inkább a felelős / közreműködő / érintett szervezetek vonatkozásában. 

Például a település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához értelemszerűen továbbra 

is alapfeltétel a magas színvonalú oktatás és képzés biztosítása, azonban az iskolák fenntartója 

2013. január 01. óta már nem az Önkormányzat / Kistérségi Társulás, hanem a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy egy városi koncepciónak – a 

felelős /közreműködő jogállásától függetlenül – tartalmaznia kell valamennyi olyan területet, 

amely az ifjúsághoz valamilyen módon kapcsolódik – legalább „ajánlás” jelleggel. 

 

Más változások, fejlesztések is érintik az ifjúság lehetőségeit. Ilyen az egészség-és sport 

területén például a sporttelep fejlesztése, a sportkomplexum megépülése, vagy a 

közművelődés-szabadidő eltöltése kapcsán a mozi felújítása, digitalizációja is. 

 

A koncepció alapján 2011. szeptemberében elfogadásra került az „Ifjúsági Cselekvési Terv 

Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójához 2011 – 2015.” című dokumentum is, 

amelynek elfogadását szintén alapos előkészület előzte meg: a város valamennyi 

önkormányzati képviselőjének és külsős bizottsági tagjának, intézményvezetőjének, stb. 

véleményét előzetesen kikérve készült.  

 

A terv megvalósulásáról most is kikértük valamennyi közreműködő szervezet véleményét – a 

visszaérkezett anyagok alapján készítettünk egy olyan összegző beszámolót, amely azokat a 

területeket/intézkedéseket tartalmazza, ahol sikerült előbbre lépni / valamiféle eredményt 

elérni. A beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltuk. 

 

A város ifjúsági koncepciója és a cselekvési terv letölthető a Hivatal honlapjáról (bal oldali 

menüsor, POLGÁRMESTERI HIVATAL menüpont, IFJÚSÁG és az Önkormányzat 

menüpont) vagy: 

 

http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1987226 

 

http://81.22.184.10/szentgotthard/pages/eugyfelszolgalat.aspx?id=1987226


Összességében újra arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a szerteágazó feladatrendszer 

megvalósítása, ami részben önkormányzati, ezen belül is intézményi illetve önkormányzati 

hivatali, részben civil, részben szülői, részben állami, részben egyházi, részben állampolgári, 

stb. feladatot takar, akkor lenne igazán hatékony, ha egy ifjúsági referenst vagy szószólót 

lehetne alkalmazni aki koordinálás szintjén minden területtel foglalkozni tudna. 

Természetesen ennek az alkalmazásnak egyik fontos feltétele, hogy díjazást kellene a 

munkáért adni. Ebben az esetben viszont lenne az ifjúsági témáknak egy olyan felelőse, aki 

szinte élethivatásszerűen, folyamatosan foglalkozna az ifjúság problémáival. Az ifjúsági 

koncepciót jóváhagyó 2011. évben jóváhagyó képviselő-testületi határozat is elismeri ennek 

szükségét, azzal, hogy az ifjúsági referens alkalmazását célszerű lesz összevontan, a 

sportreferensi feladatokkal együtt megszervezni. 

 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót 

elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

…………………… 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 21. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

BESZÁMOLÓ  
az  „Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági Koncepciójához  

2011 – 2015.” megvalósulásáról 
 

 

1. Oktatás, képzés, nevelés: 

 

A cselekvési terv 1.1.) pontja alapján a település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben 

tartásához alapfeltétel a magas színvonalú oktatás és képzés. További, iskolarendszeren belüli 

és kívüli képzések bevezetését és fenntartását kell szorgalmazni, olyanokét, amelyek a 

későbbi tanulmányok folytatását és/vagy az elhelyezkedést segítik, amelyek elősegíthetik a 

fiatalok helyben tartását.  

 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmény folyamatos kapcsolatot tart az 

Opel Szentgotthárd Kft-vel, az Igazgató tájékoztatása alapján a felmerülő képzési 

igényeiket minden esetben kielégítik. Ebben a tanévben került átadásra például az 

OPEL-el közösen kialakított a gyár területén elhelyezkedő oktató termek, ahol az 

automatizálási műszerész, automatikai technikus tanulók gyakorlati képzése folyt jó 

körülmények között, magas technikai színvonalon. A gépészet területén a 

géplakatosok, gépi forgácsolók, a Nyugat- Magyarországi Egyetemmel való 

együttműködés alapján tanuló gépipari mérnökasszisztens hallgatók az elmúlt tanév 

végén átadott, Vasi Tiszk nyertes TIOP pályázatának köszönhető gépi forgácsoló 

tanműhelyben szerezhettek korszerű gyakorlati tudást. A munka világának és az 

iskolának az egymáshoz közelítése érdekében tanulmányi kirándulások szervezésére is 

sor került. Helyi üzemekben, az Allisonban a gépi forgácsolók és gépipari 

mérnökasszisztensek vettek részt üzemlátogatáson. A szakmai együttműködés az Opel 

munkatársai és az iskola elektronikai- gépészeti szaktanárai között jó színvonalon 

valósult meg az intézmény tájékoztatása alapján. További lehetőségek rejlenek a 

Járműipari Mechatronikai háromszögben való részvételben. 

 

A terv 1.2.) pontja szerint sikerélményt kell adni a hátrányos helyzetű fiataloknak, tehát olyan 

foglalkozásokra, játékokra, versenyekre (tanulmányi, sport, művészeti) van szükség, ahol 

megvan mindenkinek a lehetősége eredmények felmutatására, tehetséges oldalának 

bemutatására. 

 2013. február 23-án első ízben rendezte meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a 

Megacsillag elnevezésű tehetségkutató versenyt. A versenyen résztvevő gyerekek, 

csoportok, az év folyamán folyamatosan fellépési lehetőséget kaptak városi 

rendezvényeken.  
 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület gyermekeknek kínált tematikus programjain 

lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű fiatalok részvételére: pl. farsang, rajzpályázat, 

ünnepekhez kapcsolódó programok. A Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület 

pedig az eltérő tantervű tanulókat hozza el rendszeresen előadásokra. 

 

A cselekvési terv 1.3.) pontja szerint fontos, hogy a fiatalok képesek legyenek alkalmazkodni 

a gyorsan változó körülményekhez, tisztában legyenek a piac elvárásaival, ehhez igazodva 

válasszanak képzési területet. A hatékonyabb képzés érdekében segíteni kell a 

pályaorientációt, és szakemberek bevonásával lehetőséget kell teremteni a fiatalok számára a 



minél szélesebb körű tájékozódáshoz tanácsadások segítségével. 

 Konkrét feladatként meghatározásra került, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat közreműködésével / bevonásával pályaorientációs segítségnyújtás / nyílt 

napok biztosítását kell megvalósítani a városban lévő intézmények, cégek 

együttműködésével A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása 

alapján e program megvalósításával kapcsolatban a Szolgálat ugyan felvette a 

kapcsolatot az általános iskolákkal, de igény a konkrét tevékenység 

megvalósításával kapcsolatban nem merült fel.  

 

A cselekvési terv 1.6) pontja megfogalmazza, hogy biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár 

szociális, akár értelmi, testi vagy területi alapú az egyenlőtlenség. A hátrányos helyzet, 

oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási, művelődési, szórakozási 

lehetőségeinek növelése is szerepel a tervben, speciális programokkal.  

 Feladatként meghatározza az Önkormányzat esélyegyenlőségi koncepciójának 

folyamatos aktualizálását, végrehajtásáról beszámolást is. Aktuálisan elkészült az 

Önkormányzat új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának tervezete, amit a 2013. 

augusztusi képviselő-testületi ülés elé terjesztjük elfogadásra. 

 A terv szerint a prevenció területén kiemelten fontos a jelzőrendszer működtetése, 

amelynek tagjait a gyermekvédelem területéről a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, az iskolák és az adott területen működő civil szervezetek alkotják. A 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egész évben, havi szinten működtette a 

gyermekvédelmi törvény által meghatározott feladatok és szereplők terén a 

gyermekvédelmi jelzőrendszert. A gyermekvédelem területén a Családvédelmi 

Egészségnevelő és Koordinációs Bizottsági üléseken beszélték meg a szükséges 

teendőket, meglévő és „új” jelzésekkel kapcsolatban. Szociális tv.-ben 

meghatározott jelzőrendszer a Családsegítő Szolgálat tevékenysége, a folyamatos 

kapcsolattartás más intézményekkel szintén megvalósult, melynek eredménye 

képen több gyermeket nevelő család számára nyújtott a Szolgálat segítséget 

prevenciós célzattal, ezért gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézkedésre nem 

lett szükség.  

 Ezzel kapcsolatban elmondható továbbá, hogy Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési 

és Közbiztonsági Bizottsága különösen a nyári szünet előtti és a szeptemberi 

iskolakezdés előtti ülésein foglalkozik minden évben kiemelten a gyermekekkel és 

az ifjúsággal, az áprilisi ülésen pedig a kábítószer elleni fellépés tapasztalatai 

kapcsán kerülnek képbe az iskolások, a fiatalok. 

 A köznevelési intézményekben főállású szakemberek végzik az SNI tanulók 

felkészítését, speciális taneszközök alkalmazásával (könyvek, számítógépes 

programok és játékok, interaktív tábla, magnó, stb.), speciális módszerek 

alkalmazásával a tanórákon (differenciálás, fejlesztő értékelés, csoport munka 

előtérbe helyezése, kiemelt területek fejlesztése stb.), folyamatos kapcsolattartással 

a szülőkkel, kedvezmények adásával (tankönyvek esetén normatív 

tankönyvtámogatás megadása, kedvezményes kollégiumi ellátás, tanulószobás 

foglalkozások nyújtása, hosszabb kidolgozási és felkészülési idő adása, teljes vagy 

részleges mentesítés megadása, szóbeli számonkérés felváltása írásbeli 

számonkéréssel vagy írásbeli számonkérés felváltása szóbelivel, 

különfoglalkozások tartása). 

 

 

2. Munkavállalás, pályakezdés 

 



A cselekvési terv 2.1.) pontja megfogalmazza, hogy a munkába állás és az otthonteremtés, 

családalapítás összefügg - az önkormányzatnak támogatnia kell minden lehetséges eszközzel 

ezek segítését.  

 Ennek keretében naprakész, gyors információáramlás szükséges a különböző 

intézmények között, ebből kifolyólag az érintett szervezetek között – a 

kommunikáció fejlesztésével – hatékonyabbá kell tenni az együttműködést. Az 

intézmény szakfeladataival kapcsolatos tevékenységek megvalósítása érdekében a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szükség szerint kapcsolatot tart a nevezett 

területekkel.  

 Szintén a terv határozza meg, hogy elhelyezkedést segítő csoportos foglalkozásokat 

kell szervezni a tapasztalatlan leendő munkavállalók részére álláskeresési 

stratégiák kialakítása céljából a végzős osztályokban, osztályfőnöki órán. A 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – alapos felkészülést követően - 2013-ban 

a két említett középiskolában pályaorientációs csoport - foglalkozásokat tartott. A 

foglalkozások a diákok speciális igényeire, tematizálva valósultak meg. A III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium csoport foglalkozásai 2013. január – március 

időszakában 6 alkalommal, a Vörösmarty Mihály Gimnázium csoport 

foglalkozásai 2013. február – április közt, 5 alkalommal történtek meg. 

 A cselekvési terv a diákmunkát biztosító munkahelyek folyamatos összegyűjtését is 

feladatként határozta meg. Ezzel összefüggésben a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat két diákmunkákat közvetítő szervvel is folyamatos kapcsolatot tart az 

ellátott fiatalok érdekében (Meló Diák Diákmunka Hálózat, Fürge Diák 

Iskolaszövetkezet).   

 Fontos eredmény az is, hogy Szentgotthárdon 2013 nyarán sikerült először 

szervezett keretek között diákmunkát szervezni a Közös  önkormányzat Hivatalban 

szentgotthárdi diákok részére. 
 A szeptemberben induló tanévtől önkéntes munkát ajánlanak a középiskolások 

számára több intézményben is, így például a könyvtárban és a múzeumban is. 

 

 

3. Egészség és sport 

 

A cselekvési tervben meghatározottak szerint esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok 

képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. 

 Ennek keretében továbbra is szükség van a terv szerint a D.A.D.A. programra 

illetve az ehhez hasonlók folytatására. Közös ebben a felelőssége az iskoláknak, a 

Rendőrőrsnek, a Bűnmegelőzési Bizottságnak, a Családsegítő és Koordinációs 

Bizottságnak, a civil szférának. Szükség van továbbá olyan városi programokra a 

terv szerint, melyeken nagy hangsúlyt kap a drogmegelőzés. Biztosítani kell, hogy 

a Rendőrőrs képviselői az iskolákban rendszeres ellenőrzést tarthassanak. Minden 

év áprilisában téma Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és közbiztonsági 

Bizottságában a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai és a megelőzés 

lehetőségei. A Képviselő-testület felé a témáról évente beszámoló készül. A 

D.A.D.A. program sajnos továbbra sem folyik Szentgotthárdon képzett oktató 

szakember hiányában, de igény esetén a rendőrség tud előadót hozni, előadást 

szervezni a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről a diákoknak.  

 Középiskolások körében az ifjúsági védőnő szervezésében „Életvezetési ismeretek 

és készségek” oktatása zajlik, amelynek során a tanulók önismeret fejlesztése 

történik, hogy ellen tudjanak állni a kísértésnek, „tanulj meg nem-et mondani” 

címszó alatt. Az ifjúságvédőnő főként a gimnáziumban segíti ezzel a programmal a 



pedagógusok munkáját.  

 Megkeresés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé ebben a konkrét 

kérdésben nem történt. A családok ellátása során, amennyiben felmerül 

drogfogyasztás, vagy már szenvedélybetegség, a szolgálat saját kompetenciáival és 

szaksegítség bevonásával is törekszik enyhíteni vagy megszűntetni a kialakult 

veszélyeztetettséget. 

 A cselekvési tervben szerepel, hogy az Önkormányzat Képviselő–testülete évente 

foglalkozik a kábítószerhelyzettel. A Képviselő-testület évente, a város 

közbiztonsági helyzetét taglaló beszámolóval egyidejűleg, az áprilisi testületi 

ülésen tárgyalja a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatait. Ezt 

megelőzően a tárgyban készült beszámolót Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottsága is megtárgyalja, véleményezi és kiegészíti saját tagjainak 

(elsősorban a rendőrség) tapasztalataival, javaslataival. 
 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által szervezett rendezvényeken (Pl. Hopplá 

Fesztivál) rendszeresen jelen van a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

bűnmegelőzési osztálya drogprevenciós programmal. Ezen kívül tervezi az 

Egyesület a középiskolásoknak az AIDS, drogprevenció témakörében interaktív 

ismeretterjesztő előadások szervezését.  

 

A cselekvési terv 3.3.) pontja alapján támogatni kell az egészséges életmód szemléletének 

meghonosítását. Kiemelt figyelmet érdemel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos 

helyzetben lévő csoportok egészségvédelme. A terv szerint az egészséges életmódra való 

nevelésben a védőnőknek kiemelt szerepük van. A védőnők és a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat mind hatékonyabb együttműködése szükséges a tényleges prevenció 

megvalósulásához. Az együttműködés keretében csoportfoglalkozások, különböző tematikájú 

klubok és előadások szervezése javasolt. 

 Az Ifjúságvédőnő tájékoztatása alapján a tanulók szűrővizsgálata a tanév 

folyamán folyamatosan megvalósul, mely során a kiszűrt elváltozásokkal 

megfelelő helyre történik az irányítás (egészségügyi intézmény felé). Kisebb 

mértékű elváltozások esetén (főként a túlsúly, mely nem jár egyéb elváltozással 

még), egyéni tanácsadás keretében történik életmód javaslat kialakítása (pl. diéta, 

egészséges táplálkozás, mozgás javaslata). Folyamatos ezt követően is a 

konzultáció és állapot figyelése.  

 A Védőnői Szolgálat kiemelt figyelmet fordít a tanulók pszichés támogatására is. 

Az állapotuk alapján a megfelelő szakember megkeresését, hozzá való irányítást és 

lehetőség szerint a szülők bevonását kezdeményezik.  

 Az egészséges életmód nagyobb mértékű terjesztését tették lehetővé a 

középiskolákban folyó pályázatok, mely keretén belül létrejött életmód napok, sőt 

hetek megrendezésére is sor kerülhetett. Ezek során a tanulók személyesen 

kóstolhatták meg az egészséges étkeket, sőt maguk készítették el őket. 

Megismerhették milyen tápanyag milyen jó, ill. rossz hatással bír a szervezetükre. 

Megismerkedhetek új mozgásformákkal, rájuk leselkedő veszélyek megelőzésével 

(elsősegélynyújtás). 

 A tanulók folyamatosan hallgatnak a tanév folyamán előadásokat az ifjúságvédőnő 

előadásában, főként a családi és szexuális életre nevelés téma körében.  

 A diákok részt vettek különféle foglalkozásokon is, melyet rendszerint versenyen 

való részvétel követett. Egyik legnagyobb mértékű volt a területi elsősegélynyújtó 

verseny, mely a Vörös Kereszt szervezésében történt. (Gimnáziumi tanulók 15 fővel 

vettek részt, majd a megyei versenyen 10 fővel. Sikeresen szerepeltek, megyei 2. ill. 

7. helyezést hoztak el. 5 tanuló, középiskolás korosztály, meghívást kapott az 



„Országos baleset szimulációs” táborba, ahol sikeres vizsgát tettek. Részt vettek 

az Országos elsősegélynyújtó versenyen is. A tanév végén ez a kis csapat – 

szakember segítségével – a társaikat oktatták a balesetek megelőzésére, ill. a 

bekövetkezet baleset során a helyes teendőkre.) 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a Védőnői 

Szolgálattal elsősorban közös esetek kapcsán. Csoport - foglalkozások, Klubok 

közös működtetése egyelőre nem valósult meg.  

 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium a tanév folyamán sikerrel bonyolította a 

határon átnyúló egészséges életmódhoz kapcsolódó pályázati projektet. a tanulók 

saját maguk készítették el az egészségükre jó hatással bíró ételeket, majd 

megkóstolták és el is fogyasztották azokat. A megfelelő táplálékok mellett a 

korszerű konyha technológiával is megismerkedtek. A táplálkozáson túl a 

különböző mozgásformákkal és legfőképp a mozgás fontosságával is ismerkedtek. 

Szervezett keretek közt új mozgásformákat próbálhattak ki, pl.: zumba, hastánc, 

néptánc, AVIVA torna. Ismert sport tevékenységeket is végeztek, pl. labdarúgás, 

kerékpározás, kosárlabda. Az eltérő mozgásigényű tanulók számára az iskola 

biztosította a tanév folyamán a gyógy testnevelés és úszásfoglalkozásokat. A 

tanulók részéről különleges igényként merült fel a testépítés - az iskola ezt kondi 

terem bérletek vásárlásával tudta támogatni. Az iskolában megvalósult a törvény 

által előirt mindennapos testnevelés is. A tanulók a délutáni szabadidőben részt 

tudtak venni iskolai keretek között tömegsporton, egyéb sportfoglalkozásokon. A 

tanulmányi kirándulások programjában kiemelt szerepet kaptak a tanév során a 

különböző típusú túrák.  

 

A cselekvési terv 3.5.) pontja életmódtábor szervezését célozza meg a nyári hónapokban: a 

nyári táborok folyamatosan egész nyáron szerveződjenek, a civil szervezetek, egyházak, 

intézmények szervezésében.  

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban is megszervezte a nyári 

napközben gyermektáborát, 25 fővel, egy héten keresztül - elsősorban azonban a 

kistérségi falvak diákjai számára. A tábor fő célja a stabil, stresszmentes légkör 

kialakítás a gyermekek számára, melyben nagy hangsúlyt kaptak a sport 

tevékenységek, és az élmény szintű tanulás.  

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mellett a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, a Móra Ferenc Városi Könyvtár, az Általános Iskola Arany János 1-4. 

Évfolyama, a zeneiskola, a termálfürdő és a Rámai katolikus Plébánia is szervezett 

táborokat az elmúlt években és idén is. 

 

A 3.7.) pont a sporttelep folyamatos fejlesztését határozta meg.  

 Multifunkciós sportkomplexum építése zajlott az elmúlt évben, várhatóan 2013. 

októberében használatbavételi engedélyt kaphat az épület.  

 

 

4. Közművelődés, szabadidő eltöltése  

 

A cselekvési terv 4.1.) pontja alapján az egészséges testi-lelki fejlődés és szocializáció 

érdekében a fiataloknak lehetőséget kell teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

 Ennek keretében feladat a különböző intézmények és szervezetek programjainak 

egyeztetése, közös éves programterv és rendezvénynaptár elkészítése, ingyenes 

terjesztése. Családvédelmi Egészségnevelő Koordinációs Bizottsági ülés keretében 

a megjelent jelzőrendszeri tagok májusban egyeztették az aktuális nyári 



programokat az esetleges átfedések elkerülése miatt. A 2013. év elején alakult 

Jubileumi Munkacsoport éves rendezvénytervet készített és vezet, amely a város 

honlapján is figyelemmel követhető. 

 

A cselekvési terv 4.2.) pontja a fiatalok igényeihez, szükségleteihez, érdeklődéséhez 

alkalmazkodó, az önszerveződést, önkéntes részvételt, kezdeményezést elősegítő 

rendezvények, kulturális, ifjúsági, közösségi programok, koncertek, ismeretterjesztő 

előadások, kiállítások szervezését, támogatását tartja fontosnak 
 2012. májusban a Pannon Kapu Kulturális Egyesület megpróbálta újjászervezni 

az Ifjúsági Fórumot. Találkozóra hívták valamennyi iskola diákönkormányzatának 

tagjait és segítő tanárukat. A fórum fő témája az Ifjúsági Fórum előkészítése, 

illetve a SZIN volt. A fórum folytatását jónak látták a diákok, de ennek ellenére a 

hogyan/mikéntre ötleteik nem voltak. A SZIN-re érkeztek ötletek, javaslatok. A cél 

az volt, hogy olyan programot állítsunk össze számukra, amiben szívesen részt 

vesznek -> 2012. június 9-én rendezték meg a Szentgotthárdi Ifjúsági Napot, 

figyelembe véve az Ifjúsági Fórumon javasolt programokat, ennek ellenére a SZIN 

nem volt vonzó a fiatalok számára, pedig több újdonságot is tartogatott az 

eseményen résztvevők számára. 

 Ifjúsági színházi előadást és vetélkedőt is szervezett már az Egyesület (2012. 

Április 19. Voltaire: Candide, Forrás Színház, 2012. November 19. A Kis Herceg 

a győri Hold Színház előadásában, Vörösmarty: Csongor és Tünde, a celldömölki 

Soltis Lajos Színház előadása, irodalmi vetélkedő felső tagozatosoknak Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből). Az előadásokat követően irodalmi 

vetélkedőt is rendeztek a két középiskola tanulói számára. Fiatal tehetségek 

koncertjét is szervezett az Egyesület, ahol a közönség 12 fiatal muzsikus játékát 

hallgathatta a hangversenyen. Ifjúsági filharmónia előadásokat is tartottak a 

városban felső tagozatosoknak és középiskolásoknak, alkalmanként két előadás kb. 

450 nézővel, továbbá a Hopplá Fesztivál is minden évben megrendezésre került. 

2013. Február 23-án a Megacsillag című rendezvényen mutatkoztak be a 

szentgotthárdi ifjú tehetségek.  

 Az „önkéntesség” elvének és gyakorlatának meghonosítását is ezen a helyen 

határozza meg a terv. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012-től aktívan 

működteti, koordinálja az önkéntes segítők esetleges jelentkezését. Ennek 

érdekében regisztráció alapján az illetékes minisztérium honlapján az intézmény 

és tevékenysége megtekinthető, elérhető. A megjelölt feladatokra folyamatosan 

várják az önkénteseket, akik általában diákok. Középiskolások nyári 

szabadidejükben, intézményünkben teljesíthetik az érettségihez kötelezően 

meghatározott közösségi tevékenységüket. Az önkéntes közösségi szolgáltatások 

hatékony és célszerű megvalósítása érdekében kapcsolatot tart a Szolgálat az 

Önkéntes Centrummal, Herényi Kulturális és Sportegyesülettel, és a Vasi 

Diákközösségi Szolgálattal.   

 A Móra Ferenc Városi Könyvtár 2011 óta szervez szakköröket különböző témában. 

A résztvevők óvodás kortól az érettségiig bezárólag szerveződnek. A szakkörök 

tematikája rendkívül változatos: mese, könyvtárhasználat, kézműves foglalkozások, 

európai uniós ismeretek, helytörténeti kutatómunka szerepel benne. A 

szentgotthárdi nevelési-oktatási intézményeken kívül a kistérség több településének 

intézményeit is bevonják. A könyvtár és a múzeum ezen túl számtalan szabadidős 

tevékenységet ajánl és valósít meg diákok számára. A gyermekkönyvtár 

rendezvényei közül az Internet Fiesta, a Móra-verseny, a Rejtvényfüzet-pályázatok 

rendkívül népszerűek, több éve/évtizede megszervezik minden évben. A múzeumban 



múzeumpedagógiai foglalkozásokat, csoportos tárlatlátogatásokat szerveznek. A 

résztvevők köre kiterjed a szentgotthárdi járás területére. Rendszeresen szerveznek 

könyvtárhasználati foglalkozásokat óvodásoknak, általános és középiskolás 

diákoknak a kistérség településeiről. 

 Számtalan olvasásnépszerűsítő programon vehetnek részt az oktatási-nevelési 

intézmények diákjai. A TÁMOP pályázatok finanszírozásából sok író-olvasó 

találkozót, irodalmi és ismeretterjesztő előadást szervezett a Könyvtár. Másfél évig 

tartott a Ki lesz a várkapitány? c. levelező játék, amely Szentgotthárd és térsége 

mellett több Vas megyei várost is bevont a játékba. Könyvhódító címmel a 

Berzsenyi Könyvtár szervezett több fordulós levelező játékot, amelyen 

szentgotthárdi diákok is részt vettek, s helyben is zajlottak irodalmi, 

képzőművészeti előadások a résztvevők számára. 

 

A 4.2.) pont a fiatalok mind aktívabb bevonását is megcélozza a helytörténeti folyamatokba, 

azon belül is a város építészeti, művészeti, természeti múltjának, emlékeinek kutatásába és 

feldolgozásába, illetve a helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok ápolásába. 

 Az Önkormányzat idén már harmadik alkalommal ír ki helytörténeti pályázatot – 

diákok és felnőttek számára egyáltalán. A pályamunkát benyújtók lehetőséget 

kapnak a városi honlapon kialakított felületen is a bemutatkozásra, illetve a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében a Történelmi Napok keretében 

is. 
 A Könyvtár is részt vesz a helytörténeti pályázatok készítőinek segítésében, szakkör 

formájában vettek részt az elmúlt tanévben kisgimis és középiskolás diákok. A 

könyvtárban működő honismereti klub egyes foglalkozásaira meghívják a téma 

iránt érdeklődő diákokat is. 

 

A terv 4.4.) pontja hangsúlyt fektet a főiskolai, egyetemi hallgatók (18-23 éves korosztály) 

számára információkeresés (nyomtatott és elektronikus forrásokból, önállóan és könyvtáros 

segítségével), irodalomkutatás, referensz feladatok biztosítására is. 
 A könyvtári törvény értelmében 16 éves korig ingyenes a beiratkozás, a 

középiskolai és a felsőoktatásban résztvevő diákok is kedvezményben részesülnek. 

A gyűjtemény alakításakor figyelembe veszi a Könyvtár a város iskoláiban ajánlott 

olvasmányokat. Nemcsak a helyben lévő állományból válogathatnak, hanem 

könyvtárközi kölcsönzéssel igyekeznek minden kérést teljesíteni. Legnagyobb 

arányban a diákok, főképpen a továbbtanulók igénylik ezt. A gyermekrészlegben 

rendszeresen írnak házi feladatot, házi dolgozatot olvasóink, akik igénylik a 

könyvtáros segítségét. A diákok a felnőtt részlegben is számtalan 

referenszkérdéssel, kutatási feladattal fordulnak a könyvtárosokhoz. 

 

A cselekvési terv fontosnak tartja a Testvérvárosi ifjúsági kapcsolatok kiépítését, szélesebb 

körű kapcsolatrendszer kidolgozását, rendszeres cseretalálkozók szervezését.  

 E pont alatt az évente megrendezett izolai nemzetközi kézilabda fesztivált tudjuk 

említeni, melyen a szentgotthárdi fiatal kézilabdázók rendszeres résztvevők, és szép 

sikereket érnek el. Megemlítendő továbbá az évente Tarvisióban megrendezett 

sítábor, melyen szentgotthárdi diákok vesznek részt Tarvisio önkormányzatának 

anyagi támogatásával. 

 

A terv 4.5.) pontja a mozi további támogatását, megtartását tűzte ki célul. 

 a szentgotthárdi filmszínház digitális (2D + 3D) vetítéstechnikai átállását és a 

vetítőterem felújítását követően az Önkormányzat, mint tulajdonos, a vizesblokk-



helyzet megoldását és az előtér közösségi térré való átalakítását oldhatja meg 

hamarosan a készülő tervek alapján. 

 

 

7. Kommunikáció és média 

 

A cselekvési terv szerint az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és 

hiteles kommunikációnak, ezért biztosítani kell a megfelel információáramlást a korosztály és 

más társadalmi csoportok között.  

 A helyben működő sajtónak, a Gotthárd TV-nek és az önkormányzati honlapnak 

tulajdonít ebben kiemelkedő szerepet a terv. Ezzel összefüggésben elkészült a 

városi honlapon a külön oldal, az ifjúsági koncepció és az ifjúsági cselekvési terv 

található meg rajta. Ezen kívül az önkormányzatunk egyes közösségi oldalakon is 

megtalálható, illetve azokon keresztül is eléri a helyi fiatalságot. 

 

 

8. Ifjúságvédelem 

 

A cselekvési terv 8.1.) pontja fontosnak tartja a családok segítését a nevelő, védő 

funkciójának eredményesebb betöltéséhez. 

 Az ifjúságvédőnő tájékoztatása alapján a gyermekek szűrővizsgálata és a velük 

való folyamatos kommunikáció révén gyakorta ki derül, hogy esetlegesen egy nem 

megfelelő családi háttér vagy ott bekövetkezett változások (szociális-pénzügyi) 

állhatnak a fizikai- lelki állapot romlása mögött. A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat ill. az iskola ifjúságvédelmi felelőse lehetőség szerint együttes 

törekvéssel próbálja kezelni ezeket a helyzeteket - a Szolgálat illetve a fent említett 

szakemberek közt folyamatos szakmai munkakapcsolat valósul meg a jelzett vagy 

más ellátott személyek, családok segítése érdekében. 

 

A 8.2.) pont szerint is fontos a kommunikáció fejlesztése az ifjúsággal, gyermekekkel 

kapcsolatba kerül, és az életükben felelősséggel résztvevő intézmények között, valamint 

segíteni kell az idősebb és a fiatalabb korosztály közötti elfogadó, érdeklődő, előítélettől, 

ítélettől mentes kommunikáció megvalósulását. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működteti a facebook oldalát 

prevenciós és krízis intervenciós célzattal, melyet nem csak a fiatalok, hanem 

minden korosztály aktívan használ. Az általunk felkínált témák érintik 

megfogalmazásban szereplő területeket, ezért a mentálhigiénés szemlélet, ellátás 

kialakítására ezen alternatív módszerrel is próbálkozunk.  

 

A 8.4.) pont a drogstratégia átgondolásával foglalkozik, az intézmények összefogásával, 

tevékenységek összehangolásával, a szórakozóhelyek biztonságosabbá tételével, drogellenes 

programsorozat, drogmegelőző akciók szervezésével, indításával, az Ifjúságvédelmi Őrjárat 

valamilyen új formában való megszervezésével.  

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az év során folyamatosan 

megvalósította a korábban Ifjúságvédelmi Őrjárat, most Ifjúságsegítő Körútnak 

nevezett tevékenységét. Korábban heti, későbbiek során alkalomszerűen. Kritikus 

szituációkkal való találkozás nem történt, de a fiatalok megszólítása, informálása, 

pl.: a városban történő kulturális eseményekről, kikapcsolódási pontokról 

megtörtént. A program fejlesztése, más formában történő átszervezése indokolt 

lesz a jövőben. Ennek kidolgozása az intézményben folyamatban van.  



 

Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2013. augusztus 28-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi / Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

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

beszámoltak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A 

szentgotthárdi Képviselő-testület számára legutóbb a 2013. januári ülésére készült 

tájékoztató a Társulási Tanácsban végzett munkáról. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 93. § 14. alapján a társulás 

működéséről a továbbiakban évente egy alkalommal kell beszámolni. 

 

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. Az önkormányzatok 

társulásaival kapcsolatban 2013. január 01. időponttól a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv) rendelkezései az irányadók. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban 6 alkalommal 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 Tanácsi üléseket 

továbbra is megelőzte a kistérség jegyzőit / körjegyzőit magába foglaló Jegyzői Kollégium 

tanácskozása.  

 

A legutóbbi beszámoló óta a kistérségi Beszerzési Munkacsoport, illetve a Közbeszerzési 

Bizottság ülésére is sor került. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben 18 döntést hozott meg a Társulási Tanács. A 

határozatok részletes felsorolásától eltekintünk: a határozatok többsége a Társulási Tanács 

által fenntartott intézményekkel kapcsolatos (nyári zárva tartás, SZMSZ módosítás, 

beszámoló, szakmai program, házirend, stb.), de a Társulás által ellátott, kistérségi szintű 

szolgáltatások működtetése (térítési díjak meghatározása, kérelmek, stb.), illetve egyéb 

kötelezettségek (pl: közbeszerzési terv elfogadása, stb.) is igényeltek határozatokat. 

 

A legfontosabb döntés kétséget kizáróan a Társulás továbbműködtetésével volt kapcsolatos. A 

többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt hatályon kívül helyezése nem eredményezte a 

törvény erejénél fogva a kistérségi társulások megszűnését, a Társulást alkotó 

tagönkormányzatok nem is szüntették meg a Társulást, csupán elvégezték a Társulási 

megállapodás aktualizálását illetve az állami feladatok kikerültek belőle (állami köznevelés, 

pedagógiai szakszolgálatok, mozgókönyvtári ellátás). Ezzel párhuzamosan megváltoztatták a 

Társulás elnevezését, amelyet a Magyar Államkincstár 2013. július 17. nappal át is vezetett a 

törzskönyvi nyilvántartásban - a továbbiakban a Társulás elnevezése Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás. 



 

 

A Társulás a továbbiakban is 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) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Hosszas előkészítést követően összeállításra és elfogadásra került a Kistérségi Társulás 2013. 

évi költségvetési határozata, amelynek összege 173.487.740,- Ft. Ez alapján 2013. évben a 

térségi feladatellátással 13.570.800,- forinttal több állami normatíva érkezik/érkezett a 

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

el a települések. Ezen túlmenően, az adóerőképesség miatti normatíva elvonások 

következtében hozzávetőlegesen 80 millió forinttal kevesebb állami támogatással 

gazdálkodhatna idén az Önkormányzat, ha a városi intézmények jó részét nem a Társulás 

tartaná fenn.  

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde épületének komplex felújítására elnyert pályázat 

megvalósítására tavasszal sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a Társulás Közbeszerzési 

Bizottsága. A kivitelezői szerződést megkötöttük, a beruházás – folyamatos műszaki ellenőri 

felügyelet mellett - már javában zajlik, és legkésőbb október végén teljesen befejeződik. 

 

A Kistérségi Társulás, a Rendelőintézet és a Falugondnoki szolgálat konzorciumi 

együttműködésében benyújtott TÁMOP projektünk, amelyet a „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című felhívásra nyújtottunk be, 

104,4 millió Ft támogatásban részesült. A nagyszabású projekt megvalósításában számos 

partner vesz részt, így a térségben működő háziorvosok, a szentgotthárdi rehabilitációs 

kórház, az ÁNTSZ, a helyi civil szervezetek és a szentgotthárdi termálfürdő is. A projekt 

keretében igencsak szerteágazó tevékenységeket valósítanak meg a partnerek, közel 2 éven 

keresztül. A teljesség igénye nélkül: egészségfejlesztési programterv készítése, 

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és működtetése, 2 fő egészségfejlesztő munkatárs 

alkalmazása, a projekt megvalósításához szükséges helyiségek felszerelése, szűrővizsgálatok, 

állapotfelmérés, szűrési programok, tanácsadások, cukorbetegek és szív-és érrendszeri 

betegek számára betegklubok működtetése, találkozások, előadások, programok biztosítása, 

tájékoztató kiadványok készítése, előadások tartása, kistérségi egészségkalauz megjelentetése, 

szakmai kommunikációs program megvalósítása az egészségügyi dolgozók számára, 

háziorvosok továbbképzése, szakmai tanácsadás a betegklubokban, kistérségi kihívás napjai 

(csoportos mozgás szakember irányításával Szentgotthárdon 2 alkalommal, a 14 további 

településen 1-1 alkalommal), kistérségi szervezésű nagy sportágválasztó program 

tanácsadással, Nordic walking klub szervezése a Szívklub koordinálásában, gyalog-és 

kerékpártúra klub szervezése a Harmónia Egészségvédő Kör koordinálásában, úszó 

tanfolyamok és népszerűsítő programok indítása, Zumba táncklub létrehozása 

Rábagyarmaton, információs kampány ( szórólapok  " Leteszem a cigit" modell program 

megvalósítása), dietetikai tanácsadás az EFI-ben és a háziorvosi rendelőkben, testmozgás-



tanácsadás a betegklubokban gyógytornász által, Porci Berci program megvalósítása 

iskolások részére (gerincbarát mozgásformák megtanítása), gyermekpszichológus 

alkalmazása, települési egészségnapok megszervezése, egészségfejlesztési hazai és 

nemzetközi szakirodalom (folyóiratok és szakkönyvek) beszerzése, stb. A projekt 

indíthatóságának előkészületeit megtettük, a támogatási szerződés megkötéséhez – részünkről 

- valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 

 

A pszichiátriai betegek közösségi ellátására 8 millió forintot és a támogató szolgálat 

működtetésére 8.550.000,- Ft támogatást kapott a Társulásunk a 2013. évre. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás várhatóan 2014. január 01. időpontot követően állami 

feladat lesz, ellátásának módja azonban egyelőre nem tisztázott előttünk. Addig is, 2013. 

második félévére finanszírozási szerződést kötöttünk a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal, 844.142,- Ft támogatáshoz juttatva ezzel a Városi Gondozási Központot. 

 

A Társulás gondoskodik 2013. szeptemberétől is a tulajdonában lévő iskolabusz 

üzemeltetéséről. Ennek formája egy helyi vállalkozóval megkötött üzemeltetési 

megállapodás, amelynek költségeit - a helyi Tankerülettel megkötött megállapodás alapján - a 

Klebersberg Intézményfenntartó Központ teljes egészében biztosítja a Társulásunk számára. 

 

 

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 / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsában folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót megismerte. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

            dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 08. 

 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 
 

 

 

 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


