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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a fizetőparkolási rendszer üzemeltetéséről 2013.07.01 – 
2013.11.30. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A szentgotthárdi fizető-parkolási rendszer 2013. 07.01. utáni működtetéséről szóló 
éves beszámolómat a következők szerint terjesztem elő: 
 
Előzmények: 
 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft (továbbiakban 
SZET) a Képviselőtestület 162/2013 (06.26.) határozata értelmében 2013.07.01 
napjától működteti a szentgotthárdi fizetőparkoló rendszert. Beszámolónkat ezért a 
2013.07.01. – 2013.11.30. közötti időszakra vonatkozóan készítettük el. 

  
A fizetőparkoló rendszer működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések az 

ÖKV v.a. tulajdonában vannak. Sajnálatos módon az eszközök megvételére eddig 
nem kerülhetett sor, így a SZET 151.676,- Ft+Áfa/hó bérleti díjat fizet a használat 
fejében az ÖKV v.a. számára.  

A fizetőparkoló rendszer műszaki állapota elavult, folyamatos ráfordításokat igényel. 
Ez elsősorban az akkumulátorok cseréjében, ill. a rendkívül költséges 
alaplapcserékben (cca. 600.000,- Ft/db) nyilvánul meg. 

 
Egy teljes évre prognosztizálható parkolási díjbevétel cca. 4.300.000,- Ft, a pótdíjak 

becsült összege 800.000,- Ft. A bérletek értékesítéséből realizálható éves becsült 
bevétel cca. 4.900.000,- Ft. Összességében az éves bevételek mértéke 10.000.000,- 
Ft-ra becsülhető az ágazatban. 

 
 
Következtetések: 
 
2013. évben a bérleteladás bevételeit szinte teljes egészében az ÖKV realizálta, a 

SZET mindösszesen 328.470,- Ft (a becsült bérleteladási bevétel cca. 6,7%) 
bevételre tett szert bérleteladásból, mivel a jellemzően éves bérleteket év elején 
váltják ki az üzembentartók. Ugyanakkor eszközfenntartási oldalról a kiadások a 
SZET-et terhelték nagyobb részben. 

 
A parkolási eszközök bérleti konstrukciója jelentősen, mintegy 30%-al rontotta a 

SZET ezen ágazatának eredményességét. (2.474.170 Ft összes bevétel – 5 hó x 
151.676,- Ft bérl. díj = 1.715.790 Ft) 

 
Egy db. jegyet egy órai parkolásnak feltételezve 2013. év öt hónapjában összesen 

8.822,5 órányi fizető parkolási időt regisztráltunk. Ez a korábbi évek hasonló 
időszakának adataival összehasonlítva cca. 10%-os csökkenést mutat, mert a 
lakosság a kedvezményes bérletkonstrukciót nagyobb számban veszi igénybe, 
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A fizető parkolások 68,5 %-a piros zónában, 31,5 %-a zöld zónában történt. 
 
A SZET által vizsgált időszakban az értékesített bérletek (30 db) 80 %-a 

kedvezményes lakossági bérlet volt (24 db). 
 
A megvásárolt kedvezményes bérletek (24 db) 79 %-át piros zónára váltották meg, 

21 %-át kék zónára, zöld zónára nem történt kedvezményes bérletvásárlás. 
 
A fizető parkolóhelyek száma 480 db (ebből piros zónában 201 db, zöld zónában 

279 db), a parkolóhelyek cca. 60%-ában bérletesek várakoznak. 
 
 
Javaslatok: 
 
A fizetőparkolással összefüggő döntések meghozatala és díjak meghatározása 

rendeleti formában a következőkre terjed ki: 
 

- Parkolójegyek ára (parkolási alapdíj övezetenként) 
- Napijegyek ára övezetenként 
- A bérletrendszer fogalma, rendszere – kedvezményes lak. és 

köz. bérlet  
- Parkolóbérletek ára övezetenként 
- A bérletekkel kapcsolatos kedvezmények mértéke (övezetenként 

lakossági és közületi, időtartamtól függően) 
- A kizárólagos használati jog díjai, kedvezményei  
- A bérlet előállításának költsége, külön a lakossági bérletre is 
- A „Bemutatási díj” összege 
- A türelmi idő fogalma és alkalmazásának módja 
- A parkolási pótdíj mértéke 
- A elveszett, vagy megsemmisült parkoló bérlet pótlásának 

költsége 
 
A rendelet megalkotása során több, különböző érdekirányba mutató szempont 

vizsgálatára van szükség: forgalomtechnikai okok – működőképesség, helyi 
gépjármű üzemeltetők érdekei, parkolási rendszert üzemeltető szervezet érdekei, 
stb. A mindenki számára elfogadható jó döntések meghozatala és árképzés 
kialakítása nagy körültekintést igényel. A kérdéskör nem vizsgálható önmagában 
szakmai alapokon, társadalmi, politikai aspektusok figyelembe vételére is sor kerül. 

 
Az NGM által előre jelzett inflációs ráta 2014. évre 2,4%. Az árképzés 

módosításának egyik alapja ez lehetne, mely a fenti számok alapján éves szinten 
240.000,- Ft bevételnövekményt eredményezne. Ez az összeg várhatóan nem 
fedezné a rendszer átállításának költségeit (cca. 250.000 Ft), valódi 
bevételnövekmény így tehát nem realizálható. 

Nagyobb mértékű ár- és díjnövelés társadalmi vitákhoz vezethet, bár a SZET 
oldaláról üzleti értelemben előnyös lenne. 

 
A fizetőparkolási rendszer eredményes továbbműködtethetőségének egyik alapvető 

feltétele, hogy „ne állítsunk saját magunknak konkurenciát”. Üzleti alapon vizsgálva 
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nem elfogadható megoldás a kialakított fizetőparkolók tőszomszédságában 
ingyenesen igénybe vehető, költségesen kialakított parkolóhelyek létesítése. Egy 
esetleges ilyen megoldás forgalomtechnikai káoszhoz, gazdaságtalan 
működtetéshez vezethet. 

A rendszer esetleges teljes megszüntetése is hasonló nem kívánatos 
következményekkel járna. 

 
 
Összegzés: 
 
A pillanatnyi helyzetben ésszerű megoldásnak látszik a változatlan árképzéssel 

történő továbbműködtetés, további városközponti területek fizető rendszerbe 
vonásával – párhuzamosan növelve a központ környéki ingyenes várakozóhelyek 
kiépítettségi szintjét és számát. 

 
Határozati javaslat 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 

KFT beszámolóját a fizetőparkolási rendszer 2013.07.01 – 2013.11.30. közötti 
üzemeltetéséről megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.  
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős. Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 
 

Szentgotthárd, 2013. december 06 
 Takáts József 
 ügyvezető s.k. 
Ellenjegyzés: 
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Kimutatás a fizető parkoló-rendszer üzemeltetéséről, 2013. 07-11. hónap 
 

Parkoló bérletek értékesítése (bruttó, Áfa-val növelt értékek)       
              

BÉRLET 
Kedvezményes  Teljes árú (havi) Teljes árú  (féléves) Teljes árú  (éves) Kizárólag.haszn.jog Csere 

ÖSSZ. 
Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Gk.elad. Elveszett 

Br. egységár 
(Ft) P 

3800 16400 3150 5800 13220 25940 16400 32300 60000 120000 500 1400 - 

Z 3100 13400 2650 4800 10820 21140 13400 26300 40000 80000 500 1400 - 

K 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - 

Mennyiség 
(db)  
P 

19 0 5 0 1 0 0 0 0 10 29 7 71 

Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

Br. árbevétel 
(Ft) 

74.700 0 15.750 0 13.220 0 0 0 0 200.000* 15.000 9.800 77 

 
              

Parkolójegy, chipkártya értékesítés és parkolási pótdíjbevétel (bruttó, Áfa-val növelt értékek)   
              

EGYÉB DÍJAK 
Bemuta-
tási díj 

Bérletki-
áll. ktge 

 
PARKOLÓJEGY 

Br. ár-
bev.(Ft) 

Egységár 
(Ft/óra) 

Menny. 
(óra) 

     
      
      

Br. egységár 
(Ft) 
P 800 500  

 Piros zóna 
1450980 240 6045,75       

Z 800 500   Zöld zóna 555350 200 2776,75       

K 800 500   Kék zóna 0 0 0      

Mennyiség 1 42         
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(db)  P   

Z 0 0  Chipkártya ért. (db) 0 0 0      

K 0 1            

Br. árbevétel 
(Ft) 800 21.500                 

    Parkolási PÓTDÍJ 390070 - -      

 P = piros zóna  Összesen 2.396.400 - -      

 Z = zöld zóna            

 K = kék zóna  Bruttó bevétel összesen (Ft):             2.747.170,-      
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére 

 
Tárgy: A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM 
szervezettel 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat 2013. évben is különített el a költségvetésében idegenforgalmi alapot, 
összegszerűen 1 M forintot. Az 54/2013. számú Képviselő-testületi határozatával arról 
döntött, hogy ezt az összeget a TDM számára biztosítja azzal, hogy az a fizetendő 100.000,- 
forintos éves tagdíjat is magában foglalja. Bár a határozatban erről nincs szó, a fennmaradó 
900 ezer Ft utalását együttműködési megállapodás aláírásához kötöttük -  a megállapodást 
eddig még nem sikerült megkötni. Időközben ebből a keretből finanszíroztuk a Nyugat-
Pannon Járműipari Központ által az Automotive Hungary 2013. kiállításon a városunkat 
bemutató flyer elkészítését, tehát az idegenforgalmi alapból az idei évre fennmaradó összeg 
már csak 794.000,- Ft. 
 
A Képviselő-testület a legutóbbi ülésen foglalkozott a fennmaradó összeg felhasználásával, 
illetve a TDM szervezettel való együttműködés lehetőségével. A 261/2013. számú képviselő-
testületi határozattal arról döntött, hogy:  

- elvben egyetért a  belvárosi WI-FI hálózat kiépítésével és térségi turisztikai honlap 
telefonos alkalmazásának elkészítésével, de meg kell vizsgálni a rendszer 
megvalósításának lehetőségét, 

- az Önkormányzat 2014. évben 4 millió Ft összeget biztosít a TDM számára, azzal, 
hogy a támogatás utalását olyan együttműködési megállapodás megkötéséhez köti, 
amely mindkét fél részére elfogadható. 

 
 
„Belvárosi” WI-FI és turisztikai honlap alkalmazás 
 
Ahogy arról a novemberi előterjesztésben már írtunk, a 2013. évi idegenforgalmi alap 
felhasználásával kapcsolatban merült fel ez a javaslat. Szerencsésnek tartanánk, ha ingyenes 
köztéri Wi-Fi szolgáltatást tudnánk nyújtani a hozzánk érkező turisták és a helyi lakosok 
számára Szentgotthárd belvárosában. A szolgáltatással közvetlenül meg tudnánk szólítani a 
turistákat, olyan időpontokban és helyeken is, amire eddig nem volt lehetőség. A szolgáltatás 
keretében a városközpontban (a szűken értelmezett belvárosban) laptop, okos telefon, stb. 
segítségével lehetne ingyenes interneteléréshez jutni és ennek segítségével főképp turisztikai, 
idegenforgalmi információkhoz hozzáférni. Nagy méretű fájlokat nem lehetne letölteni, de 
böngészni, levelezni is lehetne, emellett pedig olyan információkra tudnánk felhívni a turisták 
és a járókelők figyelmét, mint pl. programok, szállások, vendéglátóhelyek, akciók, más 
hasznos információk. A gyakorlatban szemléltetve: a belvárosban sétáló turista jelzést kap, 
hogy ingyenes wi-fi hálózatra csatlakozhat, a csatlakozás során pedig a készülő turisztikai 
honlap okostelefonos változata jelenik meg elsőként a telefonján, rajta az aktuális helyi 
programokkal, a látnivalókkal, nyitvatartási időkkel, illetve egyéb olyan hasznos 
információkkal, amelyek érdekelhetik. A programok / információk kapcsán ez a helyieknek is 
hasznosnak bizonyulhatna. 
 
Az Önkormányzati (Kistérségi) Társulás finanszírozásával és a TDM közreműködésével 
aktuálisan készül a városi-térségi turisztikai weboldal, ehhez nem kell már támogatást 
biztosítani. Finanszírozás már csak arra kell, hogy a hálózat kiépítése és ennek a turisztikai 
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oldalnak az okostelefonra való alkalmazása (hogy telefonon is látni-olvasni lehessen) 
megvalósulhasson. 
 
A kialakítására ajánlatokat kértünk be többektől – helyi vállalkozóktól is, ezek benyújtása / 
feldolgozása egyelőre még folyamatban van, annál is inkább, mivel a novemberi testületi ülés 
és a decemberi között most sokkal rövidebb idő áll az előkészítés rendelkezésére, így a 
kialakítás részletes paramétereit és pénzügyi vonzatát a januári ülésre terjesztjük elő.  
 
 
A TDM és az Önkormányzat együttműködése 
 
A novemberi képviselő-testületi döntés értelmében az Önkormányzat 2014. évben 4 millió Ft 
összeget biztosít a TDM számára, amennyiben az összeg felhasználásával és az 
együttműködéssel kapcsolatban sikerül megállapodni. Ennek érdekében újabb egyeztetéseket 
folytattunk le a TDM képviselőivel, amelynek eredményeképpen született az a megállapodás 
tervezet, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban 
állásfoglalást kialakítani szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi idegenforgalmi 
alapból fennmaradt összeget (794.000,- Ft) a 2014. évi költségvetésében is fenntartja arra, 
hogy ebből – a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően - a belvárosi WI-FI 
hálózat kiépítése valamint a térségi turisztikai honlap telefonos alkalmazása 
megvalósulhasson.  
Határidő: azonnal, 2014. januári Képviselő-testületi ülés 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 

2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 
Egyesület kötendő megállaodás tervezét az 1. számú melléklet szerint elfogadja / az 
alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………… 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 Simon Margit, a TDM elnöke 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 
Szentgotthárd, 2013. december 09. 
 
                                                                                                              Huszár Gábor 
                                                                                                               polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
 
 
 
 
 



 10 

 

 

 
1. számú melléklet 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 
másrészről a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (9970 Szentgotthárd, Füzesi 
út 3/A, képviseli: Dr. Simon Margit elnök), a továbbiakban: Egyesület 
között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 
 
1.) Jelen megállapodás azzal a céllal jött létre, hogy meghatározza a két szervezet közötti 
együttműködés területeit. 
2.) A Felek az együttműködés keretében a város egyes, az alábbiakban megnevezett 
turisztikai feladatai ellátásában együttműködnek, és az Egyesület - lehetőségeihez mérten - 
részt vállal a város turisztikai céljainak, feladatainak megvalósításában, különösen az alábbi 
területeken: 

 a turizmus fejlesztése, turisztikai projektekben való együttműködés, a turisztikai 
beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a turisztikai piac 
szereplőinek (elsősorban a TDM tagoknak), figyelemmel Szentgotthárd 
idegenforgalmi koncepciójában és cselekvési tervében meghatározottakra,    

 Szentgotthárd város számára idegenforgalmi hírverés biztosítása, azok népszerűsítése, 
a helyi turizmust érintő minden egyéb marketing kommunikációs munka kivitelezése 
és végrehajtása, turisztikai információs kiadványok készítése, 

 Szentgotthárd város és térsége hivatalos képviselete a szakmai kiállításokon, 
rendezvényeken és különböző fórumokon, konferenciákon, 

 idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kiépítése és működtetése, 
 rendezvény- és programszervezési feladatokban való részvétel / közreműködés, 

folyamatos információáramlás, 
 közreműködés a Látogató Központ nyitva tartásának biztosításában, elsősorban a 

TDM munkaszervezetének bevonásával, másodsorban a szentgotthárdi 
termálfürdőben lévő TDM információs pult működtetésével, 

 olyan turisztikai honlap üzemeltetése, amely Szentgotthárdot és hozzá kapcsolódóan a 
térséget mutatja be turisztikai szemszögből. 

3.) A 2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalja, 
hogy 

a) az Egyesület tagjaként – lehetőségeihez mérten – részt vesz az Egyesület munkájában, 
rendelkezésére álló eszközeivel segíti azt, 

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

c) honlapján térítésmentes lehetőséget biztosít az Egyesület logójának megjelenésére, 
illetve átklikkelési lehetőséget biztosít az Egyesület honlapjára, 

d) az Egyesület közérdekű turisztikai programjaira biztosítja az alábbi önkormányzati 
ingatlanok használatát: 

- a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal történő egyeztetést követően 
Refektóriumot és kolostorudvart (Széll Kálmán tér 11.), 

- a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel történő egyeztetést követően a 
Művelődés Háza ingatlan szabad termeit (Kossuth Lajos u. 7.) és a Színház 
épületének szabad termeit (Széll Kálmán tér 7.). 

- a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal történő egyeztetést követően a 
Várkertet és/vagy annak szabadtéri színpadát. 

e) a jelen megállapodásban meghatározott feladatok átvételének fejében az 
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Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – az éves tagdíjon felül – évente 
támogatást nyújt az Egyesület működéséhez, melynek mértéke nem lehet kevesebb, 
mint 4 millió Ft, évente az infláció mértékével emelve, amennyiben az Önkormányzat 
elvárásai az Egyesülettel szemben a jelen megállapodás szerint maradnak. Az 
Egyesület köteles az Önkormányzattól kapott ezen támogatási összeget az Egyesület 
alapszabályában és jelen együttműködési megállapodásban meghatározott célhoz 
kötött feladatokra fordítani. A támogatás mértékéről és feltételeiről évente március 
01-jéig a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak 
meg. Ez a külön megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai 
feladatokat, melyeket az Egyesület az adott évben el kíván végezni. A támogatás 
felhasználásáról az Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az 
Önkormányzat felé. (Az Egyesület által végzett idegenforgalmi tevékenységből 
származó bevétel az Egyesület saját bevétele, melyről az Önkormányzat az 
Egyesülettől tájékoztatást kérhet.) Az idegenforgalmi feladat ellátásáért a külön 
megállapodásban meghatározott összeget a negyedévenkénti idegenforgalmi 
adóbefizetések után utalja át az Önkormányzat, amennyiben erről a külön 
megállapodás nem rendelkezik másképpen. 

4.) A TDM Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy: 
 az Egyesület minden év elején éves munkatervet illetve az előző év munkájáról 

szakmai beszámolót készít, amelyet tárgyév február 15. napjáig 
tájékoztatásképpen megküld az Önkormányzat számára,  

 a 3.e) pontban meghatározott önkormányzati támogatás felhasználásáról az 
Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az 
Önkormányzat felé, 

 biztosítja legalább 1 fő szakember 8 órában történő alkalmazását a város és 
térségének turisztikai és turisztikai marketing feladatainak ellátására, 

 munkáját az Önkormányzattal együttműködve végzi. 
5.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre 
kötik. 
6.) A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra 
kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 
7.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 
 
A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
Szentgotthárd, 2013. december …. 
 
 
 

……………………………………… 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

 
………………………..………… 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 
Egyesület 

Képv.: Dr. Simon Margit elnök 
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
 
 

…………………………………………… 
 Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 

…………………………………… 
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

pénzügyi vezető  
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. december18-i ülésre 

 
Tárgy: Rendelőintézet kérelme a laboratórium újraindítása kapcsán 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. március hónaptól az 1/2012.( V.31.) EMMI rendelet alapján a Rendelőintézetben 
működő J1-es laboratórium nem felelt meg a minimumfeltételekben előírt szakmai 
kritériumnak. Ezért az intézmény kapacitás átcsoportosítást kért , és a laborra addig használt 
10 órából, az átcsoportosítást követően 5 órára csökkentette, a labor J0 laborként működött 
már ebben az évben. A változás hatására a laboratórium teljesítménye és finanszírozása is 
nagymértékben csökkent Időközben az Intézetvezető Asszony a lehetőségeket megvizsgálta 
és az alábbi módosítást látja indokoltnak, melyhez a kéri a fenntartó egyetértését. 
 
„Mint ismeretes, 2013 március hónaptól egy központi döntés következtében a Szentgotthárdi 

rendelőintézet laboratóriuma J-1 típusú ( 1-es szintű járóbeteg )  laboratóriumból J0-ás vérvételi 

hellyé változott.  

A változás hatására a laboratórium teljesítménye  drámai mértékben, finanszírozása  pedig mintegy 

évi  10 millió forinttal csökkent.  Ezen a konkrét és mérhető bevétel  csökkenésen túl  nehezebben 

kimutatható hátrányok is érik a szentgotthárdi betegeket és a Rendelőintézetet is,  hiszen  a  vizsgálati 

minták szállítása miatt a betegek rendelkezésére álló tényleges vérvételi  idő is megrövidült , 

ugyanakkor  az eredményekre való várakozási idő megnövekedett. A gyakorlatban ez azzal járhat , 

hogy betegeket haza kell  küldeni és más időpontra visszahívni, mert letelik  a mintákat szállító 

gépkocsi indulásáig rendelkezésre álló idő.  

További nehezen számszerűsíthető  változás,  amely a tapasztalatok szerint  más  hasonló helyzetű  

intézményben is  észrevehető volt,  a   különböző  járóbeteg rendelésekre jelentkező betegek 

elvándorlása a nehézkes laborkivizsgálás miatt.  Természetes igény a betegek részéről,  hogy szeretik a 

különböző ellátásokat egy helyen igénybe venni.  Ha Szentgotthárdon nincs helyben azonnali  leletet  

produkáló labor,  akkor előfordulhat,  hogy a betegek egy része,  aki ezt megengedheti magának , vagy 

úgy ítéli meg, hogy  állapota gyorsabb  kivizsgálást indokol  inkább Körmenden vagy másutt keres 

ellátást , ezzel  rontva az intézményünk  finanszírozását és  csökkentve a bevételinket. Természetesen a  

betegek  megelégedettségére gyakorolt hatások sem elhanyagolhatóak.  

A 2012-es és a 2013-as év közötti finanszírozás változása  a konkrét laborbevételekre vonatkozóan  

jelentős. A 2012-es évi 13.844.999.- Ft -hoz képest  idén a laborbevételünk mindösszesen 4. 132.000 

Ft volt.  Ez  még magában foglalta a január - február havi teljes finanszírozást,  tehát 2014-ben még 

ennél is kevesebb lenne az éves bevételünk ha a labor nem indulna újra. Emiatt és a fent  vázolt nem 

közvetlenül mérhető hatások miatt tájékozódtam a labor visszaállításával kapcsolatos lehetőségekről  

és a  bevétel/kiadások  várható változásairól. 

Ennek értelmében a  labor visszaállítása mind gazdasági  mind ellátási érdek szempontjából  is 

indokolt.  Az engedélyeztetéshez   a minimumfeltételeknek való megfelelést az illetékes tisztiorvosi 

hatóságok szigorúan ellenőrízni fogják. Bár ennek az eredménye nem garantálható,  mert mindig 

előfordulhat hogy a szakhatóság  talál kisebb eltéréseket  , az esélyeinket javítja hogy Dr.  Hadarits 

Ferenc  a megyei  laboratóriumi szakfőorvos továbbra is vállalná a szakmai háttér biztosítását.  

Időközben egy biokémikus, aki laborasszisztensi végzettséggel is rendelkező diplomás munkatárs, 

spontán jelezte  érdeklődését  a Rendelőintézeti  laboros állás  iránt.  

Az ő felvétele a minimumfeltételeknek való megfelelés szempontjából  döntő fontosságú lenne.  Ennek 

megfelelően  a  fizetését a 2014-es költségvetésbe már be is terveztük.  Az időközben eladott  

laboratóriumi műszerek és készülékek beszerzése a labor diagnosztikumokat forgalmazó cég  

(Diagnosticum Zrt.) segítségével megoldható lenne azzal,  hogy a cég ingyenesen  kihelyezné a 

hiányzó berendezéseket annak fejében,  hogy  a reagenseket a jövőben is tőle vásárolnánk. A cég 
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árajánlatát a reagensekre a 2012-es évi fogalmi adatok számításai alapján mellékelem. ( 1. sz. 

Melléklet ) A kalkulációból látható,  hogy a reagensek költsége várhatóan a  bevétel növekedéssel  

arányos lenne. Más szóval  a labor visszaállítása nem igényelne  jelentős beruházást a már betervezett  

biokémikusi laboráns béren felül . Mint fentebb említettem a  bevételünk a többi szakrendelés 

látogatottságának emelkedésével  is növekedhet,  mint  indirekt hatás, nem beszélve a  TÁMOP 

pályázat következtében megnövekedő  szűrési diagnosztikai  igénynövekedésről, amelyre a projekt 

költségvetésében  a következő tételek állnak rendelkezésre 24 hónapra: 

Labor dolgozók bére      1 610 895 Ft 

labor dolgozók járuléka        459 105 Ft 

Anyagköltség          965 546 Ft 

Ezek a bevételek a laboratórium dologi és bérjellegű  kiadásait csökkentik,    egyben a  projektben 

előírt szűrővizsgálatok a   megnövekedett esteszámon keresztül elért  nagyobb OEP finanszírozással  

növelik a labor  bevételeit.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását  a laboratóriumi ellátás 

visszaállításához és az   engedélyeztetési eljárás   elindításához!” 
 
Kértük az intézményt, hogy dolgozza ki a jelenleg működő J0-ás és a visszaállításra tervezett 
J1-es labor működési költségeinek és bevételeinek összehasonlítását is. Ezt az intézmény meg 
is tette: 
 
                                                                                   J 1 labor                              J0 labor 
 
Személyi juttatás                                         7 090 eFt  4 420 eFt 
Járulék                       1 852 eFt  1 157 eFt 
Dologi kiadás                    16 843 eFt  7 329 eFt 
Kiadás Összesen:                    25 785 eFt                    12 906 eFt 
 
TB bevétel                                         14 124 eFt  2 466 eFt 
 
Önkormányzati támogatás                   11 661 eFt                    10 440 eFt 
 
A két oszlopot összehasonlítva hozzávetőlegesen mindösszesen 1,2 millió Ft / év 
többlettámogatást jelentene az Önkormányzat számára, ha ismét J 1 labor működne az 
intézményben. Ez az összeg csökkenhet, ha  a bevételek vonatkozásában nemcsak a TB-vel 
számol az intézmény, hanem a labort igénybevevő más szolgáltatók által fizetett bevételekkel 
is (munkaalkalmasság, külföldi betegek, stb.). Sőt, a hivatkozott pályázati finanszírozással 
2014. és 2015. évben ez a különbözet finanszírozható, vagyis a következő 2 évben nem 
kerülne többe a J 1 labor működtetése az Önkormányzat számára, mint idén a J 0 labor 
fenntartása. Természetesen nem forintosíthatók most még azok az előnyök, amelyeket a 
betegek részéről jelenthet ennek a szolgáltatásnak a beindulása; illetve nem lehet kifejezni 
most még azt sem, mennyit jelent az intézmény egésze szempontjából, ha komplexebb 
szolgáltatás nyújtására lesz képes e szolgáltatás visszahozatalával ez az egészségügyi 
szolgáltató szervezetünk.        
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendelőintézet Szentgotthárd 
kérelmét támogatja és egyben  felkéri a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményvezető 
orvosát, hogy a laboratóriumi ellátás visszaállítása érdekében az engedélyeztetési eljárást 
indítsa meg.  Továbbá felkéri az intézményt, hogy részletes költségvetési tervet készítsen a J1 
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labor visszaállításának kiadásairól és bevételeiről, amely összegeket az intézmény 2014. évi 
költségvetésében tervezni kell. 
Határidő:  azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Csiszár Judit intézményvezető 
                Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 
Szentgotthárd, 2013. december 10. 
             Huszár Gábor 
                                                      polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet 

 
 

 

Rendelőintézet Szentgotthárd       Budapest, 2013. december 

09. 

         Hivatkozási sz.: GI 

899/2013. 

         Tárgy: Árajánlat 

 

 

dr. Csiszár Judit 

intézet igazgató 

 

 

Szentgotthárd 

Hunyadi u. 18.  

9970 

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony! 

 

 

Köszönettel vettük érdeklődését, megbeszélésünkre hivatkozva, mellékelten küldjük ajánlatunkat a 

kért termékekre vonatkozólag. 

 

A megadott nettó árak a szállítási- és a vámköltségeket tartalmazzák, az ÁFA-t azonban nem. 

A megadott ÁFA-kulcsok az adótörvény módosításával változhatnak, ebben az esetben a módosult 

ÁFA-kulcsokat vesszük figyelembe. 

 

A megadott nettó árak 2014. december 31-ig érvényesek, amennyiben a HUF/EUR átváltási 

arány tartósan 310,-HUF/EUR érték alatt marad. 

 

Szállítási határidő: a megrendelést követő 2-3 héten belül. 

Fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. 

 

Az árajánlat érvényessége: 2014. február 28. 

 

Kérjük, hogy a megrendelésen tüntessék fel az árajánlat hivatkozási számát, mert ennek 

hiányában a megrendelés beérkezésekor érvényes listaár kerül kiszámlázásra. 

 

Amennyiben további kérése, kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésre. 

 

Megrendelésüket várva, 
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 tisztelettel 

 

 

 

 Füstös Ildikó Gálóczi Imre 

 közbeszerzési referens igazgatósági tag 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére 

 

Tárgy: Szoborpályázat – Faszobor bírálatának finanszírozása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2013. számú határozatában 

úgy döntött, hogy részt vesz az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázatán. A 

döntés értelmében a pályázathoz a szükséges önerőt bruttó 552.450,- Ft összegben biztosította 

a pályázati céltartalék keret terhére. A benyújtott pályázat sikeres volt, így Vanyúr István 

művész úr elkésztheti a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elé felállítandó ciszter 

apátot ábrázoló faszobrot. Az NKA-val történő szerződéskötéshez azonban szükséges volt a 

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleménye, amely a szobor 

makettjéről készült. Ennek költsége nem került be a pályázat benyújtásakor késztett 

költségbecslésbe. Mivel a bírálat elkészíttetése elengedhetetlen volt a támogatási szerződés 

megkötéséhez, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított 86.140,- 

Ft + ÁFA összegű számlát ki kell fizetnünk.  

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar 

Alkotóművészeti Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 86.140,- Ft + ÁFA összeg 

megbízási díjat a Kft-vel kötött megbízási szerződés értelmében kifizessen a működési célú 

pályázati keret terhére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

       Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2013. december 9. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyyző 
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E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2013. december 18.-i ülésére 

 

 

Tárgy: 3/2013.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012 december havi. bérkompenzációja 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása (nem köt.f.) 67 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 51 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 16 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása (nem köt.f) 32 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 25 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 7 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  0 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 0 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 0 e/Ft 

     Foglalkozás-egészségügyi szakellátás (nem köt.f) 19 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 15 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 4 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg. (nem köt.f) 37 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 29 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 8 e/Ft 

     Fizikoterápiás szolgáltatás (nem köt.f)  4 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 3 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 1 e/Ft 

     Család- és nővédelmi egészségü.gond  21 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 17 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 4 e/Ft 

     Ifjúság-egészségügyi gondozás  17 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 14 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  87 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 69 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 18 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  245 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 193 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 52 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  36 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 28 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 8 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása ((nem köt.f) 29 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 25 e/Ft 
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                munkaa.terh.jár. 4 e/Ft 

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB   803 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 645 e/Ft 

                Nem köt.f.  158 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ  240 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel.  172 e/Ft 

                Nem köt.f. 68 e/Ft 

     Családsegítő és gyermekj. Sz.  112 e/Ft 

     Működési céltartalék   30 e/Ft 

 Fedezete: Működési célú központi támogatások 1 779 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  1 365 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 414 e/Ft 

 

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása (nem köt.f.) 192 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 147 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 45 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása (nem köt.f) 85 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 67 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 18 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  15 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 12 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Foglalkozás-egészségügyi szakellátás (nem köt.f) 60 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 47 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 13 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg. (nem köt.f) 87 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 68 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 19 e/Ft 

     Fizikoterápiás szolgáltatás (nem köt.f)  13 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 10 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Család- és nővédelmi egészségü.gond  99 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 78 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 21 e/Ft 

     Ifjúság-egészségügyi gondozás  49 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 39 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 10 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  178 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 140 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 38 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  585 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 459 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 126 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  102 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 
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     Közterület rendjének fenntartása ((nem köt.f) 87 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 70 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 17 e/Ft 

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB   1 249 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 783 e/Ft 

                Nem köt.f.  466 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ  702 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel.  489 e/Ft 

                Nem köt.f. 213 e/Ft 

     Családsegítő és gyermekj. Sz.  327 e/Ft 

     Működési céltartalék   -  271 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  3 559  e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  2 356 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 1 203 e/Ft 

 

3. A 2012.évi CCIV. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat 

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés 

     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Társ.szoc.pol.jutt./  143 e/Ft 

     Fedezete: Központosított előir.  143 e/Ft 

     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Társ.szoc.pol.jutt./  -  143 e/Ft 

     Fedezete: Pályázati alap működési  143 e/Ft 

 

4. A 2012.évi CCIV. tv. IX. fejezet terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

  „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 

   Város és községgazd. (dologi kiadás)  400 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  400 e/Ft 

 

5 A módosított 2012.évi CCIV. tv  II.1. pontja szerinti Óvodapedagógusok  

 átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege   

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB (kötelező fel.)  7 630 e/Ft 

 Fedezete: Működési célú központi támogatások 7 630 e/Ft 

 

6. A 2012.évi CCIV. Tv. 2.sz. mellékletében egyes jövedelempótló támogatások 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás) 

 - Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal 

   Rendszeres szociális segély (Társ.szoc.pol.ell.) -  3 171 e/Ft 

     Rendszeres szociális segély -  1 205 e/Ft 

     Foglalkozt.hely.tám. -  1 966 e/Ft 

   Lakásfenntartási tám. norm.a. (Társ.szoc.pol.ell.) -  517, e/Ft 

   Rendszeres gyermekvédelmi tám. (Társ.szoc.pol.ell.) 20 e/Ft 
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 - Önkormányzat 

   Adósságkezelési támogatás (Társ.szoc.pol.ell.) -  227 e/Ft 

   Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (Társ.szoc.pol.ell) 56, e/Ft 

   Fedezete: Egyéb működési célú központi támogatás. -  3 839 e/Ft 

 

7. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -  Kitüntetések 

    193/2013.sz. határozat „Idősek az idősekért” 

    Önkorm.igazg.tev.  103 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 23 e/Ft 

   Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/ -  103 e/Ft 

  - 203/2013.sz. határozat SZEOB kérelem tám. 

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB (kötelező fel.)  307 e/Ft 

 Fedezete: Önkorm.igazg. int.műk.bev.  307 e/Ft 

 -  219/2013.sz. határozat Nyilvános WC. Üzemeltetéséhez hj. 

    Város és községgazd.szolg. (dologi k.)  152 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap/ -  152 e/Ft 

 -  246/2013 sz. határozat Sportszervező 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  197 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 155 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 42 e/Ft 

    Fedezete: Vasivíz részvény leértékelés bevétele 197 e/Ft 

 -  259/2013.sz. határozat Vasi TISZK támogatás 

    Vasi TISZK támogatás /Támogatás ért.műk.k./ 506 e/ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap/ -  506 e/Ft 

                  /SZOI pénzm.elvonás/ 

 -  268/2013 sz határozat  

    Nyugat-Pannon Járműipari és M.K.Nonprofit Kft tám 

    Műk.c.p.e.á.államh.kívülre Nem kötelező feladat/ 2 000 Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /pályázati alap/ -  2 000 e/Ft 

                  /SZOI pénzm.elvonás/ 

 

8. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 207/2013.sz határozat Civil szervezetek támogatása 

   Civil alap /Nem köt.fel./  366 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 106 e/Ft 

              Dologi kiadás 260 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/ -  366 e/Ft 

 - Közcélú foglalkoztatási pályázati önrész  

     Móra F. Városi Könyvtár  8 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt.  e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 8 e/Ft 

     Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 32 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 32 e/Ft 
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                  munkaa.terh.j. 0 e/Ft 

     Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 272 e/Ft 

     Ebből : Támogatás értékű m.k.. 112 e/Ft 

                 Műk. c.p.e.á.államh.k nonp  16 e/Ft 

                 Műk. c.p.e.á.államh.k váll  144 e/Ft 

     Működési céltartalék zárolás /Közc.fogl.pály.önrész/ -  312 e/Ft 

 -  Garancia kezességváll. Gotthárd-Therm Kft 146 657 e/Ft 

    Fedezete: Fejlesztési céltartalék    -  146 657 e/Ft 

 

9. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 Közös Önkormányzati Hivatal 

   Önkorm.igazg.tev.   219 e/Ft 

      Ebből: Dologi kiadás 219 e/Ft 

 Önkormányzat 

 Közműv.tev.és tám. (Pannon K.K.E) Műk.c.p.e.á.államh.kív. 100 e/Ft 

 Zöldterület kezelés /dologi kiadás/  154 e/Ft 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ -  473 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  473 e/Ft 

 

10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményeitől 2012.évi 

 pénzmaradvány elvonás SZOI 

   Működési célú támogatásértékű kiadás 

     SZEOB   -  5 000 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. -  5 000 e/Ft 

     Működési céltart. /pályázati alap/  5 000 e/Ft 

 

11. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

      módosítása 

 a./ Önkormányzat 

 -  Víztermelés, -kezelés, -ellátás /dologi kiadás/ 9 e/Ft 

     Fedezete: Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely /dologi kiadás/ -  9 e/Ft 

 -  Sportlétesítmények műk. és fejl. 

    Ebből: dologi kiadás 4 123 e/Ft 

               Államh.kiv.műk.c.p.e.átadás- 4 123 e/Ft 

 

 b./ Közös Önkormányzati Hivatal 

   - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 96 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 81 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 15 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 96 e/Ft 

   - Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/  1 178 e/Ft 

    Fedezete: Intézményi műk.bev /biztosítói kártérítés/ 1 178 e/Ft 

 

 c./ Móra F. Városi Könyvtár 

   - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 22 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 15 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 7 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 22 e/Ft 
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   - Könyvtár, múzeum. /diákmunka./  139 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 139 e/Ft 

                  munkaa.terh.j.  e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 139 e/Ft 

   - Könyvtár szolg. ./1% adófelajánlás/dologi kiadás 63 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.közp.kvi.sz.-től 63 e/Ft 

 

 d./ Rendelőintézet 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása /nem köt.fel./ 98 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 98 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 98 e/Ft 

     Háziorvosi alapellátás  2 398 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 213 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 60 e/Ft 

                  dologi k. 2 125 e/Ft 

     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Társ.bizt.Alaptól 2 398 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás   4 714 e/Ft 

     Ebből : dologi k.. 3 052 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 216 e/Ft 

                 személyi jutt 1 446 e/Ft 

     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.Társ.bizt.Alaptól 4 714 e/Ft 

   - NYDOP Rehab.szolg.fejl. /Nem köt.fel./ dologi kiadás 91 e/Ft 

     Fedezete: Műk.c.tám.ért.bev.fej.-től  91 e/Ft 

 

 e./ Feladat átcsoportosítás fedezet rendezés 

 -  Önkormányzat 

    Önkormányzati jogalkotás /dologi kiadás/ -  442 e/Ft 

    Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/  763 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

    Önkormányzati jogalkotás /dologi kiadás/ -  321 e/Ft 

 

 

 

 

12  A Képviselő-testület 232/2013, számú határozata alapján a 2013.évi költségvetésről szóló 

3/2013.(II.28.) ÖKT rendelet 9 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek létszámkerete a 

csatolt 10.sz. melléklet szerint módosul. 

 

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 ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni  a gazdasági – pénzügyi folyamatokat.  A követés 

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  
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A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi 

előírásokkal.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. december 9 

 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       Jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzaa Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-

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

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

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt 

feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) 

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

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.260.715,9 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kettőszázhatvanmillió-

hétszáztizenötezer kilencszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.260.715,9 e/Ft azaz kettőmilliárd-kettőszázhatvanmillió-

hétszáztizenötezer kilencszáz forintban, 

     állapítja meg.” 

 

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

 

„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 

alábbiak szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      1.572.353,9 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    155.051 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele             993.663 e/Ft 

c) Működési támogatások:       232.849,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         190.790 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     198.692 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek     15.793 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások        8.837 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    174.062 e/Ft 

 

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.771.045,9 e/Ft 
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(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 489.670 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     301.422 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány         98 608 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         202.814 e/Ft. 

(7) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összes külső finanszírozási 

bevétel 188.248 e/Ft, hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 188.248 e/Ft, ebből 

a)rövid lejaratű müködési hitel felvétele                                   188.248 e/Ft 

(8) Finanszírozási bevételek összesen:       489.670 e/Ft” 

 

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

 

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

a) működési kiadások előirányzatra   1.240.009,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra      684.863 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       35.312,1 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                               280.531 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

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

 

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

következők: 

a) személyi juttatások előirányzata             277.311 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              69.362 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              547.309,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              346.027 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    217.813 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     96.168 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     32.046 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1 240 009,8 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza. 

 

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

következők: 

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

1.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete        0 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  34.312,1 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:    16.948,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:     17.364 e/Ft. 

 

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

a) Civil Alap                                       0 e/Ft 
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b) Pályázati alap Működési      14.598,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás                  0 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.                  0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap              1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                          0 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész         303 e/Ft 

h) Pannon Kapu idegenfor.marketing kts    1.000 e/Ft 

i) Városi rend.30 éves város                           0 e/Ft 

j) Bérkompenzáció           47 e/Ft 

 

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

a) Pályázati alap            0 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása   2.364 e/Ft 

c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   15.000 e/Ft 

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.                          0 e/Ft  

 

(6) A céltartalékban tervezett 34.312,1 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-j) testületi döntés alapján 

b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján 

c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor 

d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint” 

 

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

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi 

feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen   

167 645 e/Ft működési célú központi támogatásban, 36 029,9 e/Ft Központosított működési 

célú támogatásban, 17 314 e/Ft a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető működési 

célú központi támogatásban, 11 861 e/Ft egyéb működési célú központi támogatásban, 8.837 

e/Ft egyéb felhalmozási célú központi támogatásban részesül.” 

 

6.§ A Rendelet 9.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 9 § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 82 főben rögzíti.” 

 

 

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, 

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére. 

 

Tárgy:   A települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és 

ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a  

5/2002. (II.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza. 

Legutóbb a Képviselő-testület 2012. decemberében módosította a helyi rendeletet a 

közszolgáltatási díj megállapítása miatt.  

A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12. §-a módosította a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-át, amely alapján 2013. július 01-től 

egyértelműen meghatározza a 2014. december 31-ig alkalmazható hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, így véleményünk szerint ezt már nem kell helyi 

rendeletben szabályozni, ezért a rendeletünk közszolgáltatási díjról szóló 1. mellékletét 

hatályon kívül kell helyezni.  A hivatkozott jogszabály módosítás szerint többek között a 

természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 

(beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj 

legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát. 

Az  elmúlt években a Képviselő-testület a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásnál két 

díjat állapított meg, amelyek közül a közszolgáltató által a rezsicsökkentést követően jelenleg 

alkalmazott – bruttó 4.096,- Ft/m
3
 - teljes díjat azok az ingatlanok fizetik, ahol a 

közcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem 

csatlakoznak a hálózatra. Ezek a talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) 

számú önkormányzati rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett 

ingatlantulajdonosok. Az alacsonyabb – a bruttó 1.719,- Ft/m
3
 - díjat pedig a közcsatorna 

hálózatra történő rácsatlakozási lehetőséggel  nem rendelkező ingatlanoktól szedi a 

szolgáltató – vagyis azokon a városrészeken, ahol még nincs kiépített szennyvízhálózat: 

alapvetően Máriaújfaluban, Jakabházán és Farkasfán. Ezen ingatlanok esetén kialakuló 

különbözetet pedig az önkormányzat költségvetetésében erre a célra biztosított keretből téríti 

meg a közszolgáltatónak. Mivel már nem határozhatjuk meg a közszolgáltatás díját, ezért a 

helyi rendeletünkben a százalékos kedvezményt javasoljuk megállapítani, amely jelenleg a 

teljes díj 42 %-a. 

Álláspontunk szerint azonban a fizetendő díj mértékét sem és az abból járó kedvezményes 

árat sem tudjuk szabályozni hiszen ármegállapítási jogkörünk nincsen. Javasoljuk, hogy ezt a 

jelenlegi 42%-os kedvezményt tartsuk meg úgy, hogy ne a szolgáltatónak adjuk a támogatást 

hanem annak a magántulajdonosnak akitől a szennyvizet elszállították és aki a jogszabályban 

megállapított díjat megfizette. Ennek persze az eddigieknél kissé bonyolultabb lesz a 

rendszere, hiszen a magántulajdonosok egyenként érhetik majd a megtérítést az 

önkormányzattól – ellentétben az eddigi előírásokkal és gyakorlattal.  

A többi rendeletmódosítási javaslat pedig az  új törvényi hivatkozás, illetve az önkormányzati 

hivatal elnevezésének változása miatt szükséges. 

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 ezekről rendelkezni kell. 
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A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása, hogy azok számára továbbra is megmarad 

a csökkentett  költség akiknél ez eddig megvolt csak a rendszere változik meg. Ugyanakkor ez 

a változás  a részükre az eddiginél több feladatot jelent.  

Gazdasági, költségvetési hatása: nincsen.  

Környezeti  következménye: a környezet állapotának megőrzése a lényege a folyékony 

hulladék szervezett elszállításának  így ez a rendeletmódosítás is ezt a célt szolgálja.      

Egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet a támogatás új rendszerét hozza, és 

ez ugyanazon támogatás más logika szerinti biztosítását tartalmazza ami az eddiginél 

bonyolultabb, több adminisztrációs feladatot jelent  mindkét oldal számára.   

A jogalkotás elmaradásának esetén:  rendeletünk jelenlegi szabályozása ellenéttes a 

törvények előírásaival a törvénymódosítások miatt – így ezt a problémát fel kell oldanunk.      

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntések 

meghozatalát 

 

Szentgotthárd, 2013. december 09. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 

 

Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése: 
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                            Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a folyékony hulladék összegyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 5/2002. /II.28./ önkormányzati 

rendelete (továbbiakban R.) 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint szerint módosul 

 

 „2.§ (3) A talaljterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004. (VIII. 27.) számú 

önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok számára a 

közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj megfizetéséhez Szentgotthárd Város 

Önkormányzata támogatást nyújt. A támogatás mértéke a közszolgáltatónak megfizetett díj 

42%-a melyet az önkormányzat a számla és annak kifizetését igazoló bizonylat bemutatása 

után fizet meg a szolgáltatást igénybe vevő, számlán feltüntetett magántulajdonos számára.   

A bizonylatokat legkésőbb a szolgáltatás évének december 15-ig lehet benyújtani a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál. E határidő elmulasztása jogvesztő. A 

kifizetésre 30 napon belül kerül sor.”  

 

2.§ A R. 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„9. § (3) A telep üzemeltetője köteles a kiszállított szennyvizet a szakhatósági előírásoknak 

megfelelően ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított települési folyékony hulladék 

mennyiségéről, a beszállítókról nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, és a 

szakhatóságok, illetve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal arra jogosult 

köztisztviselőjének ellenőrzés céljából bemutatni.” 

 

3.§ A R. 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„10.§ (2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatási, vagy a kedvezményes díjat a 

közszolgáltatónak számla ellenében megfizeti. A tulajdonos a számlát köteles 5 évig 

megőrizni és azt ellenőrzés végett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal arra 

jogosult köztisztviselőjének kérésére bemutatni.” 

 

4.§ Hatályát veszti a R.8.§-a, a R. 11. § (1) bekezdése és  a R. 1. melléklete 

 

5.§ E rendelet. 2014. január 01-én lép hatályba. 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás 

 

1.§-hoz: A talajterhelési díj fizetésére nem kötelezett ingatlantulajdonosok által fizetett 

kedvezményes díj mértékének megállapítása 

 

2., ill. 3.  §-hoz: Az önkormányzati hivatal átszervezése után az új elnevezés pontosítása 

 

4., ill. 5. §-hoz: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91. §-a alapján a 

rendeletünk felsorolt szakaszait és mellékletét hatályon kívül kell helyeznünk. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. december 18.-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Településképi bejelentési eljárás szabályozása 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

        Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/a. § 

(2) b.) pontja lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat polgármestere – az 

önkormányzati főépítész közreműködésével - településképi bejelentési eljárást,  

településképi kötelezési eljárást folytasson le, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött 

építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésváltozások tekintetében.  

 

Ennek feltétele, hogy az Önkormányzat az érintett tárgykörben rendeletet alkosson. A rendelet 

tervezete ezen előterjesztés melléklete. 

 

         A rendelet elfogadásának jelentősége: A 2013. január 1. előtt hatályos eljárási rendelet 

[193/2009.(IX.15.) kormányrendelet, 2009.október 1-től 2012.december 31-ig volt hatályos] 

lehetővé tette, hogy a helyi védelem alatt levő épületek esetében olyan átalakítások, 

felújítások is építési – egyszerűsített – engedélyezési eljárás lefolytatása után legyenek 

megvalósíthatók, amelyek egy nem helyi védett épület esetén engedély nélkül megoldhatók 

voltak. Igaz, hogy a tulajdonosok számára többletköltségeket okozott a plusz eljárás – tervező 

díja, illeték -  azonban biztosított volt a helyi értékek megőrzése. Az ebben az időszakban 

történt nyílászárócserék tökéletesen sikerültek. 2009. előtt mindössze javaslatokat lehetett 

tenni az ilyen esetekben, melyeket az érintettek vagy megfogadtak, vagy nem.  

 

A 2013. januártól hatályos eljárási rendelet [312/2012.(XI.8.) kormányrendelet] a helyi védett 

épületekre vonatkozóan szabályozást nem tartalmaz. Az építési törvény  - új elemként – 

lehetőséget ad arra, hogy a 312/2012.(XI.8.) kormányrendelet szerint építési engedély nélkül 

végezhető építési tevékenységek – így a helyi védett épületek átalakításai stb. is - , 

reklámelhelyezések, rendeltetésváltozások közül, helyi rendeletben szabályozott esetekben a 

települési önkormányzat polgármestere un.  településképi bejelentési, kötelezési eljárást 

folytasson le, a városi főépítész közreműködésével.  

 

A településképi bejelentési és kötelezési eljárás hatálya alá vonandó építmények/építési 

tevékenységek/rendeltetésváltozáasok körét a megítélésünk szerint feltétlenül szükséges 

mértékre határoztuk meg, kiemelve a helyi védett építmények és új fogalomként a helyi 

építészeti értéket képviselő építmények körét.      

 

 

        A rendelet-tervezet ismertetése: 

        A rendelettervezet felsorolásszerűen tartalmazza azon, nem építési engedély köteles 

építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésváltozások körét, amelyek kapcsán, 

ha a Képviselő-testület a rendeletet elfogadja,  2014. január 1-től településképi bejelentési 

eljárást kell lefolytatni.  

 

Az eljárás, írásban benyújtott kérelemre indul – a kérelem formanyomtatványa a 

rendelettervezet melléklete - a kérelemhez tervdokumentációt kell mellékelni papíron vagy 
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elektronikusan. A tervdokumetációt arra jogosultsággal rendelkező tervezővel kell 

elkészíttetni.  

 

A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést, rendeltetésváltozást 

kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi, és erről igazolást ad ki. Ha a benyújtott kérelem 

vagy a dokumentáció tartalma nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, vagy a 

tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésváltozás  nem illeszkedik a 

településképbe a polgármester azt megtiltja. 

 

 

      Településképi kötelezési eljárás lefolytatására abban az esetben kerül sor, ha a 

rendelettervezetben felsorolt, nem építési engedély köteles építési tevékenységek, 

reklámelhelyezések településképi bejelentési eljárás lefolytatása nélkül és a településképet 

rontó módon lettek megvalósítva, a rendeltetésváltozás településképi bejelentési eljárás 

lefolytatása nélkül történt. Ebben az esetben a Polgármester az ingatlan tulajdonosát kötelezi a 

településképet rontó állapot megszüntetésére, rendeltetésváltozás esetén a településképi 

bejelentési eljárás lefolytatására.   

 

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 ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása, hogy a településkép megőrzése, javítása  

érdekében vezet be szabályozást – tehát az itt élő közösség mindennapjaira rányomja majd 

bélyegét.    

Gazdasági, költségvetési hatása: közvetlenül nincsen.  

Környezeti  következménye a tágan vett köfnyezeten az épített környezetet is érteni kell – 

ennek területén a hatsa igen jelentős, hiszen segít megőrizni az értékeket illetve az új építések 

esetén segíthet értéket teremteni.  

Egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet egy eljárási rendet vezet be olyan 

esetekre amelyekre a jelen pillanatban még nem vonatkoznak eljárási szabályok. A rendelet 

adminisztrációs terheket jelent az építtetőknek/beruházóknak és jelentős munkaterhet 

jelenthet a Közös Önkormányzati hivatalnak illetve a település polgármesterének is. 

Ugyanakkor ha célja a településnek a minél szebb és esztétikusabb  épített környezet, akkor 

ezt az adminisztrációs többletet fel kell vállalnia.  

A jogalkotás elmaradásának esetén: ennek következménye nincsen, a törvényalkotó 

biztosított saz önkormányzatnak egy szabályozási lehetőséget amivel élni lehet – de nem 

kötelező.         

     Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet elfogadására.  

Szentgotthárd, 2013. december 5. 

 

         Dr.Dancsecs Zsolt 

                                        jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 …/… (…) önkormányzati rendelete 

A szentgotthárdi településképi bejelentési eljárás szabályozásáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az 

épített környekzet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. 

és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek 

 

1. § 

 

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt építési munkák közül:  

 

a) Az építési engedéllyel építhető helyi egyedi védelem alatt álló építmény, helyi építészeti értéket 

képviselő építmény közterületről látható, épülettel vagy építménnyel nem takart homlokzatának 

megváltoztatása esetében, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét 

vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, 

megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni. (helyi építészeti értéket képviselő 

építmények listája 1. melléklet)   

 

b) Helyi egyedi védelem alatt álló meglévő építmény, helyi építészeti értéket képviselő építmény 

közterületről látható homlokzati nyílászárójának – áthidalót nem érintő – cseréje esetén.  

 

c) A helyi egyedi védelem alatt álló meglévő építmény, helyi építészeti értéket képviselő építmény 

közterületről látható, épülettel vagy építménnyel nem takart homlokzatára szerelt, vagy az épület 

homlokzata elé épített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve 

megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, 

megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni. 

 

d) Közterületen, nettó 20,0 m
2
 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó 

méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén. 

 

e) Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben 

annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg: 

ea) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, 

eb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. 

 

f) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával 

együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 

 

g) Megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval 

rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legalább 5 

napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, 

mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, kiállítási, vagy elsősegélynyújtást 

biztosító, valamint előadás, sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény építése. 

 

h) Közterületről látható növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, 

helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek alapterülete és legmagasabb 

pontja az építési tevékenység után meghaladja:  

   ha) beépítésre nem szánt területen a nettó 100,0 m
2
 alapterületet vagy a 4,5m-t  
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   hb) beépítésre szánt területen a nettó 25,0 m
2
 alapterületet vagy a 4,5 m-t. 

 

i) A közterületről látható  6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m
3
 vagy annál kisebb 

térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 

tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez 

szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén. 

 

k) Helyi egyedi védelem alatt álló meglévő építmény, helyi építészeti értéket képviselő építmény 

telkén közterülettel határos kerítés építése, vagy felújítása melynek során anyaghasználatát, 

osztását, színét tekintve a meglévőtől eltérő megoldást alkalmaznak.  

 

l)  Helyi egyedi védelem alatt álló, meglévő építmény,  helyi építészeti értéket képviselő építmény 

közterületről látható homlokzatán napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- 

és pénzautomata elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét 

vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy 

újjáépíteni. 

 

 m)  Szellőző-, illetve klíma-berendezés az l) pontba nem tartozó építmény közterületről látható 

felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy 

tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy 

újjáépíteni. 

         

n) Utasváró fülke építése, építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, 

közterületről látható területen történő elhelyezése esetén. 

 

o) Helyi egyedi védelem alatt álló épületen műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, 

ha annak bármely irányú mérete 6,0 m-t nem haladja meg, vagy az antennatartó szerkezet 

méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérte a 4,0 

m-t nem haladja meg. 

 

 

2. § A város teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell 

lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha:    
a) az új rendeltetés miatt a parkoló-igény növekszik 

b) lakás rendeltetés más rendeltetésre változik, vagy lakás rendeltetés alakul ki 

c) meglévő rendeltetés ipari, kereskedelmi, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi rendeltetésre 

változik   

 

 

3. § 

(1) A 4. § (2) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell 

lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi 

hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött, 5 napnál hosszabb időtartamra elhelyezett reklámok 

közül a helyi egyedi védelem alatt álló épületen méretkorlátozás nélkül valamennyi, az egyéb 

területen az 1,0 m
2
-t meghaladó méretű reklámhordozó esetén a következők szerint: 

a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára 

rögzített  

aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, 

ab) kirakatszekrény, 

ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva, 

ae) hirdetőtábla, reklámtábla 

 

b) közterületen vagy közhasználatú magánterületen  

ba) hirdetőoszlop, 
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bb) reklámtábla (hirdetőtábla), 

bc) reklámkorlát, 

elhelyezése esetén. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések kialakításával és 

elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és követelményeket a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről 

szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére 

közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi 

bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás 

alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.  

 

 

4. § 

(1) Az 1. § és 2. § előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az ott 

meghatározott kivételekkel. 

 

(2) A 3. § előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a város teljes területén, az 

ott meghatározott kivételekkel.  

 
 

 

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

5. § 

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez, az 1-3.§ szerinti 

tevékenységek megkezdését megelőzően, a 2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon 

benyújtott papíralapú kérelemre indul. A kérelemhez 2 példány papíralapú dokumentációt vagy a 

dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  

 

(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket 

kell tartalmazni: 

a) az 1. § szerinti építési munkák esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által 

készített –  

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról 

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

ac) (szükség szerint) alaprajzot, 

ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint 

ae) – amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik – utcaképi vázlatot,ű 

 

b) a 2. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező 

által készített – 

ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, 

illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a 

szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá 

         a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, 

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint 

bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását 

bemutató látványtervet, fotómontázst, 
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c) a 3. § szerinti reklám-elhelyezések esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező 

által készített – 

ca) műleírást, 

cb) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal 

dokumentáltan egyeztetett –helyszínrajzot, 

cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, 

cd) az építmény érintett részletét, 1 m
2
-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett 

felület egészét ábrázoló homlokzatot, valamint 

ce) látványtervet vagy fotómontázst. 

 

(3) Az 1-3. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (5) bekezdés szerinti igazolás birtokában, 

az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági 

engedély nem szükséges. 

 

(4) A polgármester a bejelentési eljárás során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. §-ban 

meghatározottak szerint jár el.  

 

(5) Amennyiben a tevékenység, a tervezett változtatás megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározottaknak, a polgármester a bejelentés köteles tevékenység 

tudomásul vételéről igazolást állít ki, melynek érvényességi ideje 1 év, kivéve a 180 napnál nem 

hosszabb ideig fennálló ideiglenes építményeket. 

 
 

(6) A polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdés b) pontja esetén megtiltja a bejelentett 

építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás 

indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli 

elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire. 

 

 

 

A településképi kötelezés 

 

6. § 

(1) A polgármester az 1-3.§ - ban meghatározott körben, a településképet rontó esetekben, a rendelet 

hatályba lépését követően végzett, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 

tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésváltozás esetén a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályai alapján a hivatalból, vagy 

kérelemre településképi kötelezési eljárást folytat le. 

 

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti eljárásában az érintett ingatlan tulajdonosát a településkép 

védelme érdekében a településképet rontó állapot megszüntetésére, bejelentés nélküli 

rendeltetésváltozások esetén a kérelem benyújtására kötelezi. 

 

(3) A településképi kötelezési eljárásban – a kötelezés jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 30 

napos határidő kitűzésével – fel kell hívni a tulajdonost a kötelezés tárgyát képező állapot 

megszüntetésére. 
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(4) A településképi kötelezési eljárásban hozott döntésben meghatározott kötelezettségek megszegése 

esetén a tulajdonossal szemben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 29. § (7) bekezdésében meghatározott bírság szabható ki  a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §- ban leírtaknak 

megfelelően. 

 

7. § E rendelet  2014.  január 1.-én  lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően induló eljárásokban 

kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Huszár Gábor  

polgármester 

 

 

Kihirdetve: 
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…/… (…) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

Helyi építészeti értéket képviselő építmények listája 

 

 

1. Széll K. tér 12. hrsz: 1366 (posta) 

2. Széll K. tér 14. hrsz: 1363   

3. Széll K. tér 16. hrsz: 1359/3 (gyógyszertár) 

4. Széll K. tér 18. hrsz: 1359/2 (társasház) 

5. Széll K. tér 20. hrsz: 1321   (társasház) 

 

6. Széll K. tér 19. hrsz: 31   (társasház) 

7. Széll K. tér 21. hrsz: 32   (volt Luna)  

8. Széll K. tér 23. hrsz: 33  (volt Korona étterem) 

 

9. Kossuth u. 2. hrsz: 1056/1   

10. Kossuth u. 4. hrsz: 1056/2 

11. Kossuth u. 8. hrsz:  1047  (Ficzko üzletház) 

12. Kossuth u. 10. hrsz: 1043 (lakóépület) 

13. Kossuth u. 20. hrsz: 1033 (üzletház) 

14. Kossuth u. 24-26. hrsz: 1031 (társasház)  

 

15. Kossuth u. 5.   hrsz: 37  (társasház) 

16. Kossuth u. 9. hrsz: 39 (társasház) 

17. Kossuth u. 11. hrsz: 40  

18. Kossuth u. 13. hrsz: 41   

19. Kossuth u. 15. hrsz: 42  (társasház)  

20. Kossuth u. 17. hrsz: 43  (társasház) 

21. Kossuth u. 19. hrsz: 44 (Dancsecsék lakóépület) 

22. Kossuth u. 21. hrsz: 45(Reinelték lakóépület) 

23. Kossuth 23-25. hrsz: 46/5  (társasház) 

24. Kossuth u. 27-29. hrsz: 46/2 (társasház)  

25. Kossuth u. 39. hrsz: 84  (Szlovén Konzulátus) 

 

26. Árpád u. 2. hrsz.: 1070/14  (társasház) 

27. Árpád u. 4. hrsz.: 1071/1    (társasház) 

 

28. Árpád u. 3. hrsz.: 1057/1  (társasház) 

29. Árpád u. 5-7. hrsz.: 1057/4   (társasház) 

30. Árpád u. 9. hrsz.: 1062/1  (társasház) 

31. Árpád u. 11. hrsz.: 955/6  (társasház) 

32. Árpád u. 13. hrsz.: 955/3  (társasház) 

33. Árpád u. 15. hrsz.: 955/4  (társasház) 

34. Árpád u. 17. hrsz.: 955/5   (társasház) 

 

35. Szabadság tér hrsz.: 1124 (lakóépület) 

36. Szabadság tér hrsz.: 1126 (lakóépület) 

37. Szabadság tér hrsz.: 1117 (lakóépület) 
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38. Vörösmarty u. 1. hrsz: 1148   (lakóépület) 

 

39. Vörösmarty u. 2. hrsz: 1119   (lakóépület) 

 

40. Mártírok u. 2.  hrsz: 1298/1   (társasház) 

41. Mártírok u. 4.  hrsz: 1301      (társasház) 

42. Mártírok u. 6.  hrsz: 1304   (társasház) 

 

43. Mártírok u. 1. hrsz: 1069/3    (társasház) 

44. Mártírok u. 3. hrsz: 1069/6     

45. Mártírok u.5.  hrsz: 1073   (szolgáltató ház) 

46. Mártírok u.5/a. hrsz: 1074/1   

47. Mártírok u. 7.  hrsz: 1075 (társasház) 

48. Mártírok u. 9.  hrsz: 1076 (társasház) 

49. Mártírok u. 11.  hrsz: 1077(társasház) 

50. Mártírok u. 13.  hrsz: 1078(társasház) 

51. Mártírok u. 15.  hrsz: 1079(társasház) 

52. Mártírok u. 17.  hrsz: 1080(társasház) 

 

53. Széchenyi u. 2. hrsz: 1319  

54. Széchenyi u. 4. hrsz: 1318 

 

55. Széchenyi u. 1-3. hrsz: 1296/5 (társasház) 

 

56. Deák u. 2. hrsz:1359/1 (társasház) 

57. Deák u. 6. hrsz:1342 (társasház) 

58. Deák u. 8. hrsz:1340/2 (volt hotel) 

59. Deák u. 12. hrsz:1334 

 

60. Deák u. 3. hrsz:1317 

61. Deák u. 9. hrsz:1311 (Borhotel) 

62. Deák u. 13. hrsz: 1310/1 (társasház) 

63. Deák u. 15. hrsz: 1296/5 (társasház) 

64. Deák u.17. hrsz:1306/2 (társasház) 

 

65. József A. u. 14. hrsz: 1283 (evangelikus templom, lakás és volt iskola épület) 

66. József A. u. 22. hrsz: 1277 (lakóépület) 

 

67. József A. u. 5. hrsz: 1357 (társasház) 

68.  József A. u. hrsz:  1305 (Zöldfa vendéglő) 

 

69. Hunyadi u. 10/A. hrsz: 1580/1. (árkádos butiksor) 

70. Hunyadi u. 22. hrsz: 1455. (társasház) 

 

71. Hunyadi u. 1. hrsz: 1383 (mozi) 

72. Hunyadi u. 3-5. hrsz: 1386 (társasház) 

73. Hunyadi u. 7. hrsz: 1574 (társasház) 

74. Hunyadi u. hrsz: 1400/16 (társasház) 

75. Hunyadi u. hrsz: 1408/3 (társasház) 
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76. Pável Á. ltp. hrsz:1400/5 (társasház) 

77. Pável Á. ltp. hrsz:1400/6 (társasház) 

78. Pável Á. ltp. hrsz:1400/7 (társasház) 

79. Pável Á. ltp. hrsz:1400/8 (társasház) 

80. Pável Á. ltp. hrsz:1399  (Turista vendéglő) 

 

81. Baross G. u. hrsz: 1443 (lakóépület) 

 

82. Ady utca hrsz: 1479 (Szlovén Információs Központ –Hotel Lipa)  

 

83. Füzesi u. hrsz: 14/1 (volt Narancsos-ház) 

84. Füzesi u. hrsz: 12/3 (Termálfürdő) 

85. Füzesi u. hrsz: 12/2 (Gotthard Hotel) 

 

 

Zsida városrész 

86. hrsz: 090/45. (Brenner kápolna) 

87. hrsz: 754 (harangláb) 

 

Kethely városrész 

88. Duxler u. 1.  hrsz: 328 (lakóépület) 

 

Farkasfa városrész 

89. hrsz: 3189/1. (Harangláb) 

90. hrsz: 3178/2. (lakóépület) 

 

Máriaújfalu városrész 

91. hrsz: 2771 (lakóépület) 

92. hrsz: 2828 (lakóépület) 

93. hrsz: 2607 (Kápolna) 

94. hrsz: 2608 (lakóépület) 

 

Jakabháza városrész 

95. hrsz: 2521 (lakóépület) 

 

Rábafüzes városrész 

96. Alkotmány út hrsz: 2224 (volt iskola) 

97. Alkotmány út hrsz: 2241 (lakóépület) 

98. Móra F. u. hrsz: 2222/2 (lakóépület keleti épületrész) 
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…/… (…) önkormányzati rendelete 2. melléklete 

Településképi bejelentési eljárás  

iránti kérelem 

 

 

 

Bejelentő neve:  ........................................................................................................................... 

 

Bejelentő címe: ............................................................................................................................ 

 

Bejelentő email címe, telefonszáma: ........................................................................................... 

 

 

Tervező neve: ............................................................................................................................... 

 

Tervező címe: ............................................................................................................................... 

 

Tervező email címe, telefonszáma: .............................................................................................. 

 

 

A bejelentéssel  érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: ............................................................. 

 

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

 

A bejelentés rövid ismertetése: .................................................................................................... 

 

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

 

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

 

A kérelem tárgyában korábban született vélemények iktatószáma, kelte: ................................... 

 

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

 

Az építési tevékenység, a reklámelhelyezés vagy a rendeltetésmódosítás megvalósításának 

tervezett időpontja és időtartama:  

 

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

 

Mellékletek: ................................................................................................................................. 

 

Kelt: ............................................., .......... év ............. hónap .............. nap  

 

 

 

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

                  kérelmező 
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Indokolás:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/a. § (2) 

b.) pontja lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat polgármestere – az önkormányzati 

főépítész közreműködésével - településképi bejelentési eljárást,  településképi kötelezési 

eljárást folytasson le, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, 

reklámelhelyezések és rendeltetésváltozások tekintetében. A rendelet a helyi építészeti 

értékek védelmét biztosítja.  

A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek 

 

1.§-hoz.  

 

Ez a § a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának eseteit szabályozza. A javasolt 

szabályok Szentgotthárdra szabottak és azokat az eseteket próbálják meg modellezni, 

meghatározni, amelyek leginkább jellemzőek Szentgotthárdon. A javasolt eseteknél 

szem előtt tartottuk azt is, hogy ne okozzunk felesleges többleteljárást és ezzel 

többletköltségeket a szentgotthárdiaknak, ugyanakkor mégis szabályozzuk le 

mindazokat az eseteket amelyek fveltétlenül szükségesek. Így pl. nem írtuk elő minden 

egyes esetben az eljárás elindításának kötelezettségét minden kerítésépítés vagy 

átalakítás esetére viszont előírtuk azt a védettség alatt álló épületeke kerítései esetén. 

Ahol a magasságok miatt kellett az eljárást szabályozni ott tekintettel voltunk a 

szentgotthárdi méretekre. Differenciáltan szabályoznánk pl. berendezések 

elhelyeztésének lehetőségét (pl. napelem, napkollektor) helyi védettség alatt álló 

épületen illetve ilyen védettség alatt nem álló épület esetében.   

2. § hoz: Vonatkozik a településképi bejelentési eljárás meglévő építmények rendeltetésének 

megváltoztatása esetére is – különösen azokra az esetekre amikor lakás helyén jön létre 

üzlethelyiség ami teljesen megváltoztathatja az épületek jellegét. Ennek lehetséges variációit 

tartalmazza a Javaslat.  

 

3. §-hoz: Ez a § a sok vitát kiváltó reklámtáblák, reklámok elheélyezéséhez ír elő 

településképi bejelentési eljárást. Ezzel a reklámtáblák elhelyezése előtt egy további 

kontrollra lesz lehetőség. Az utolsó bekezdés hivatkozik arra az önkormányzati rendeletre 

amely a reklámtáblák elhelyezését, részben a méreteit szabályozza de nem ad lehetőséget a 

településképi szempontból jelentős szempontok vizsgálatára.      

4. §-hoz:A § arra ad választ, hogy az egyes bejelentési eljárások lefolytatására Szentgotthárd 

mely területén van szükség.  

5. §-hoz: A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának részletkérdéseit szabályozza. A 

javaslat a minimálisra szorítja le az eljárás lefolytatásához elvárt dokumentumokat – 

ugyanakkor az eljáráshoz tény, hogy szükség van beadandó iratokra. E § szabályozza a 

polgármester eljárása során figyelembe veendő dokumentumok körét is. Nem jelenti tehát ez 

az új eljárási lehetőség azt, hogy a polgármester csak a saját szubjektív véleménye alapján 

hozhat meg döntéseket ami adott esetben nem is  kontrollálható.   Az eljárás magában 

hordozza a polgármesteri tiltás lehetőségét is.  

 

6.§-hoz:  Az eljárás egyik következménye lehet a településképi kötelezés ami a polgármester 

által meghozott döntést szabályozza. Ennek része az is, hogy a meghozott döntés végre nem 

hajtása esetén bírság is kiszabható melynek nagysáágát kormányrendelet határozza meg.  
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7. §-hoz: technikai jellegű §.  

1. melléklet: Helyi építészeti értéket képviselő épületeket tartalmazza. Ennek összeállításánál 

Szentgotthárd Főépítésze illetve az építési hatóság képviselője azokat az épületeket vette sorra 

amelyek nem állnak sem műemléki védelem sem hely védelem alatt viszont vagy azért kell 

őket ebben a körben szerepeltetni mert esztétikai értéket képviselnek és azt meg kell őrizni 

vagy olyanok (pl. tömbházak) amelyek azért fontosak mert egy esetleges szigetelés, festés, 

építési engedélyezést nem igénylő művelet esetén a képi esztétikai megjelenést jelentősen 

ronthatják. A javaslat arra is tekintettel van, hogy a frekventált területeken lehetőleg az egész 

utcát, utcarészt kezelje és ne csak kiragadjon néhány épületet amire vigyáz – a többire nem 

vigyáz melynek következtében azok átalakítása végső soron a védeni rendelt épületeket is 

negatív színbe hozza. 

2. melléklet:   

Technnikai jellegű szabályozás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. december 18.-i képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Településfejlesztési koncepció módosítása 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési Önkormányzatok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvényben foglaltak értelmében településfejlesztési, településrendezési feladatokat 

is ellátnak. Ezeket a feladatokat településrendezési eszközök elkészítésével, elfogadásával 

gyakorolják. 

 

A településrendezési eszközök:  

- településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági 

adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a 

fejlesztési célokat hosszútávra (10 évet meghaladó időtáv) meghatározó 

dokumentum     

 

- integrált településfejlesztési stratégia: a rendelkezésre álló és bevonható források 

ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok 

megvalósítását; középtávra szól (legalább 4 év – legfeljebb 10 év időtáv) 

 

- településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 

megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a 

műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv; hosszútávra szól 

(10 évet meghaladó időtáv) 

 

- helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően 

megállapító és biztosító önkormányzati rendelet; melléklete a szabályozási terv              

        

A településrendezési eszközök a távlati elképzelésektől a részletes szabályozásig egymásra 

épülnek, egymással összhangban kell, hogy legyenek. 

      

 

Jelenlegi helyzet Szentgotthárdon: 

 

A településfejlesztési koncepciót a 230/2003. számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el 

a Képviselő-testület 2003. június 27.-én.  

 

A településszerkezeti tervet 2004. október 28.-án, a 280/2004. számú Képviselő-testületi 

határozattal fogadta el a Képviselő-testület. A terv az évek során több alkalommal, különféle 

beruházásokhoz kapcsolódóan módosítva lett.   

 

A teljes közigazgatási területre vonatkozó helyi építési szabályzattal, szabályozási tervvel 

nem rendelkezünk, a különféle aktuális beruházásokhoz kapcsolódóan, a beruházással érintett 

területet vagy telkeket magába foglaló telektömbökre készült szabályozás, vagy több 

alkalommal a hatályos szabályozások módosítására került sor a korábbi években.  



 49 

 

 

 

Tennivalók: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 412/2012(XI.8.)Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16.§ (1) bekezdése szerint 

a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 

évente  át kell tekinteni, ellenőrizni és dönteni kell arról, hogy az Önkormányzat továbbra is 

változatlan tartalommal fenntartja, módosítja vagy újat készít, tehát mind a szerkezeti tervünk, 

mind a helyi építési szabályzatuk áttekintése szükséges.  

 

Tekintettel a településrendezési eszközök összhangjára, a fent említett áttekintés előtt, a több, 

mint 10 éve elfogadott településfejlesztési koncepció aktualizálása szükséges.   

 

Értelmezésünk szerint a Rendelet átmeneti rendelkezéseket magába foglaló 45. § (1) és (2) 

bekezdése a 2012.december 31-én hatályban levő településrendezési eszközök, 2015. 

december 31.-ig történő módosítása esetén lehetővé teszi, hogy a Rendeletnek kizárólag az 

eljárási szabályait alkalmazva járjunk el. Ennek előnye abban látszik, hogy remélhetőleg a 

központi elrendelés miatt állami támogatást is előirányoznak a későbbiekben a feladat mellé, 

melyet igénybe véve – megpályázva kerülne sor az új koncepció elkészítésére 2018. december 

31-ig.    

 

A Településfejlesztési koncepciót átttekintve (1. sz. melléklet) a 2. számú mellékletben 

összefoglalt tartalmú aktualizálását  tartjuk szükségesnek. A 2. számú mellékletben az új 

javaslataink színes betűvel olvashatók, a többi szöveg a korábbi koncepcióban is benne volt. 

 

           A koncepció módosítását megelőző eljárási rend: 

            Az Önkormányzat szándékait összefoglaló előzetes tájékozató anyagot a Rendeletben  

leírt húsz államigazgatási szervnek és a szomszédos önkormányzatoknak meg kell 

küldeni, a 18/2013. számú határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályi 

szerint közzé kell tenni.  

A beérkezett állásfoglalásokat, véleményeket figyelembe véve össze kell állítani a 

koncepció tervezetét, amit ismét továbbítani kell, közzé kell tenni.  

Mindezek után kerülhet sor a koncepció elfogadására 

     

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 230/2003. számú 

Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció 

módosítására irányuló eljárás megindítását kezdeményezi, a Előterjesztés 2. sz. 

mellékletében összefoglalt tartalommal. 

 

            Határidő:  azonnal 

            Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
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Szentgotthárd, 2013. december 5. 

 

 

 Fekete Tamás 

  városüzemeltetési vezető 

 

 

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt 

                    Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. mellékelt 

 

 

Szentgotthárd Város Településfejlesztési  

Koncepciójáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzati Képviselőtestület 
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230/2003. számú határozatának 1.sz. melléklete 

 

 

I. 

A várospolitika főbb elvei 

 

 

Szentgotthárd város lehetőségeit alapvetően földrajzi elhelyezkedése és hagyományos értékei 

határozzák meg. Ennek megfelelően a várospolitika és a belőle következő jövőkép mottó: 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS A MAGYAR-OSZTRÁK-SZLOVÉN HÁRMASHATÁR 

VÁROSA 

 

 

A mottó kifejezi, hogy három nép, három kultúra találkozása és keveredése befolyásolja 

Szentgotthárd jövőjét. A város szorosan kapcsolódik a megyei és a regionális közegbe, 

ugyanakkor az EU csatlakozást követően meghatározóak lesznek a szomszédos országokban 

lezajló folyamatok is. A városnak tehát nemzetközi környezetben kell versenyképességét 

biztosítania. Ki kell használnia azt az adottságát, hogy Szentgotthárdon találhatók a 

hármashatár környékének legerősebb gazdasági szereplői, a térségben vannak egyik 

legértékesebb ökoszisztémáját fenntartó természetvédelmi területei, és az itt élő nemzetiségek 

közötti kapcsolatok ezer szállal kötik egymáshoz a három ország lakóit.  

A meglévő adottságok és értékek megőrzése mellett biztosítani kell a térségben élők számára 

a tudásalapú társadalomban szükséges képességek és készségek elsajátításának és 

gyakorlásának feltételeit. Ehhez meg kell teremteni a tudás megszerzéséhez és folyamatos 

fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrális és humán feltételket, integrálódva a regionális 

rendszerekhez. 

A jelenleg egyoldalúan fejlett gazdaság szerkezetet fokozatosan át kell alakítani. Több lábon 

álló, innovatív tevékenységet folytató vállalkozások megerősödését kell elsősorban 

támogatni.Amennyiben ezt sikerül megvalósítani, úgy a város a hármashatár vidékének 

gazdasági, kulturális és képzési központja lesz. Szentgotthárd erős gazdasági alapokon álló, 

dinamikusan fejlődő városként csatlakozik a régió fő fejlődési folyamataihoz. Koncentrált 

munkahelyi bázisként minőségi munkavégzési lehetőséget biztosít a térségben lakók számára. 

Megvalósul a város és térsége fenntartható fejlődése, amely egyaránt biztosítja az itt élők 

életszínvonalának fokozatos növekedését és a környezet,a természet állapotának javulását. A 

város vonzóvá válik, ami eleinte a bevándorlás révén biztosítja a fejlődéshez szükséges 

humánkapacitást, később már a megváltozó demográfiai folyamatok stabilizálják a népesség 

létszámát.               

  

A megfogalmazott jövőkép a hosszútávú fejlesztési célkitűzések megvalósításával kialakuló 

kívánatos állapot. A célok eléréshez fejlesztési prioritások megfogalmazására és a hozzájuk 

kapcsolható operatív programok, intézkedések megvalósítására van szükség, amelyet egy 

részletes településfejlesztési program keretében kell meghatározni. 

 

 

A VÁROS KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Külső kapcsolatok 
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A város nemzetközi kapcsolatrendszerének meghatározó eleme a magyar-szlovén-osztrák 

hármashatár térségének településeivel való folyamatos kapcsolattartás, közös célok 

megfogalmazása és közös programok lebonyolítása. A szomszédos Dél-Burgenland és a 

Mura-vidék mellett, fontos a stájer kapcsolatok kiemelt erősítése, különösen Graz 

környezetével, ahol Közép-Európa egyik legfejletebb és legdinamikusabb gazdasága működik 

Szentgotthárdtól alig egy órányi elérhetőséggel. 

A külkapcsolatok további fontos eleme a meglévő testvérvárosokkal történő együttműködés 

és további testvérvárosokkal való kapcsolatfelvétel. 

 

Belső kapcsolatok 

Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a lakossággal való kommunikáció javítását. 

Fejleszteni kívánja az interaktív kommunikációs lehetőségeket, támogatja az ilyen irányú 

fejlesztéseket.  

 

 

 

GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK, FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 

 

A város gazdaságának szempontjából mindig is meghatározó volt a földrajzi elhelyezkedése. 

A múlt század végén a Graz-Körmend-Szombathely – Bécs vasútépítés nyomán bontakozott 

ki a ma is jellemző ipari struktúra. A várost és a térséget középen kelet-nyugati irányban a 

Rába folyó szeli ketté. A folyó völgyében halad a 8-as számú főútvonal és a vasútvonal is, 

amelyek meghatározzák a fő gazdasági tengelyt. 

A 8-as főútvonal mára oly mértékben túlterhelt, hogy  középtávon elengedhetetlennek látszik 

az út négysávosítása és elkerülő szakaszok építése. A vasútvonal villamosításának tervei 

jelenleg készülnek, feltélenül szükséges, hogy a Budapest-Szombathely szakasz villamosítását 

kövesse a Szombathely a Szombathely-Körmend-Szentgotthárd szakasz villamosítása is. 

Közvetlenül a határnál található Szentgotthárd városa, amely a térség ipari központja. A 

városban ipari park található, amelyben az autóalkatrész gyártás, a mezőgazdasági 

gépgyártás,a textilipar és a faipar a jellemző tevékenységek. A közelmúltig meghatározó a 

város határközelségéből fakadó bevásárló turizmus szerepe is. 

A rábafüzesi határátkelő mellett a térségben Szlovénia felé két, a határmenti 

személyforgalmat szolgáló bilaterális átkelő található. Ezeknek a gazdaság alakulása 

szempontjából jelenleg nincs jelentőségük.  A közeli bajánsenyei átkelő fejlesztése révén 

javíthatóak a Szlovénia felé vezető közlekedési kapcsolatok, valamint  a felsőszölnöki és a 

kétvölgyi határátkelő folyamatban lévő fejlesztései kínálnak megoldást. 

 

A régióban, a megyében és a járásban is egyaránt meghatározó az ipar szerepe. Az iparban 

alkalmazásban állók 1000 főre vetített értéke vonatkozásban Szentgotthárd a megye 

legmagasabb mutatójával rendelkezik. A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több, mint 

száz éves hagyományokkal rendelkező textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi 

vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A környék gyenge adottságú termőföldjei az 1800-as 

évek végén sem biztosítottak megélhetést a lakosság számára. 

 

A rendszerváltás után az újjáéledő gazdasági kapcsolatok, és a város adottságai tették lehetővé 

a gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A Phare CBC program egyik meghatározó projektje 

lett a Szentgotthárdi Ipari Park fejlesztése. Jelenleg az ipari park első üteme készült el, 

amelyben 80 ha-on 20 vállakozás mintegy 1400 új munkahelyet hozott létre az elmúlt 

években. A szentgotthárdi ipari parkban a kistérségen túlmutató kisugárzása van az Őrség, 
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Körmend felé, továbbá befolyásolja a szomszédos ausztriai fejlesztési lehetőségeket is. Az 

ipari park szervesen kapcsolódik a Nyugat-dunántúli határ menti regionális iparfejlesztési 

elképzelésekhez, amelynek főbb pontjai: Győr, Sopron, Szombathely és Szentgotthárd. 

 

Az ipari park további fejlesztésére 2002 végétől van lehetőség. Ebben az esztendőben készült 

el a Lapincs árpasztó vápa. A beruházással a II. ipari parki fejlesztési terület ármentesítése 

valósult meg. Ezzel párhuzanosan az isztrák és a magyar rész között egy belső határátkelő jött 

létre, amelyhez osztrák oldalon logisztikai központ csatlakozik. Az új fejlesztések 

meghatározzák a határon átnyúló ipari park jövőbeni lehetőségeit. 

A városban az ipari parkhoz tartozó vállalkozások közül az autóalkatrész gyártás,  a textilipar 

és a mezőgazdasági gépgyártás jelentős, a parkon kívüli cégeknél számottevő a faipar, a 

bútorelemgyártás és a textilipar. 

A város középpontjában található a kaszagyári terület, amely mintegy 7 ha-on helyezkedik el. 

A felhagyott iparterület hasznosítása Szentgotthárd egyik legfontosabb városfejlesztési 

programja lehet. 

 

 

 

NÉPESSÉGVISZONYOK 

 

 

A lakosság száma az országostól eltérően kevésbé csökken. 

Az iskolai végzettséget tekintve Szentgotthárd lakossága jólképzett, a semmilyen 

végzettséggel nem rendelkezők  és az általános iskolát részben vagy egészben el nem 

végzettek aránya alacsony. 

 

Idegen nyelvet viszonylag sokan beszélnek Szentgotthárdon. Ez részben adódik abból, hogy a 

német vagy szlovén nyelvű területekről soken telepedtek le Szentgotthárdon. 

 

A város hosszútávú fejlődőképessége érdekében cél a népesség megtartása, a letelepedés 

elősegítése elsősorban a képzett munkaerő körében. Ennek érdekében az Önkormányzat 

különös figyelmet fordít a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítására, 

munkahelyteremtésre, lakás- és életkörülmények jobbítására. 

 

 

 

 

A VÁROSPOLITIKAI ELVEK MENTÉN MEGFOGALMAZOTT JÖVŐKÉP 

ÉRDEKÉBEN A VÁROS SZÁMÁRA AZ ALÁBBI STRATÉGIAI CÉLOK 

FOGALMAZHATÓK MEG: 

 

1. A gazdaság versenyképességének erősítése 

2. A környezet és a természet védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása   

3. A humán erőforrás fejlesztése, a térség demográfiai helyzetének stabilitása 

4. Az életszínvonal közelítése az EU átlaghoz 

5. Felkészülés a magyar-osztrák-szlovén hármashatár térségében meghatározó szerepkör 

ellátására  a Nyugat Pannónia EU régión belül 

 

 

II. 



 54 

 

A I. rész stratégiai elvei alapján a következő konkrét településfejlesztési feladatok 

valósítandók meg: 

 

 

 

VÁROSREHABILITÁCIÓ 

A városrehabilitációs program legnagyobb eleme a város központi részén elhelyezkedő 

kaszagyári terület fejlesztési programja. A programban mintegy 7 ha-os területen kell új 

funkciókkal egy városközponti övezetet kialakítani. A Rába és a Lapincs által határolt 

félszigeten felépülhet az új városháza, kialakítható egy nemzetközi mércével is jelentős ipari 

múzeum, üzlet és lakóövezet, valamint sétányok és zöldfelületek. 

 

További rehabilitációs elemek a városközpont és a tepelülésrészek központjaiban lévő 

korszerűtlen épületek, amelyek környezetükkel együtt új funkciók kialakítása mellett 

kerülhetnek fejlesztésre. 

 

 

INTELLIGENS VÁROS, VÁROSI INTRANET 

A városfejlesztés minden elemében figyelembe kell venni a XXI. század követelményeinek 

megfelelő korszerű informatikai hálózatok kialakításának lehetőségét. Ennek érdekében 

minden fejlesztésnél számolni kell a városi intranet hálózat kiépítésének infrastruktúrális 

feltételeit biztosító, vagy a későbbi telepítést megkönnyítő megoldások alkalmazását. 

 

 

IDEGENFORGALOM, TURISZTIKA 

A turasztikai fejlesztések fő eleme  a termálpark program. Részeletes tervek állnak 

rendelkezésre a beruházás megvalósításához. A program következtében számos új igény fog 

jelentkezni a városban és a településrészeken egyaránt, amelyek a turisztikai infrastruktúra 

fejlesztését követelik meg. (kerékpárutak, sétautak, sportolási lehetőségek, vízi-, lovas-, 

vadászturizmus) 

Fontos az elkezdett egységes információs rendszer elveit követő további fejlesztések 

megvalósítása, a város területén több nyelven is információt nyújtó pontok kialakítása. 

A turisztikai fejlesztések további iránya lehet a ciszterci kolostor hasznosítási programja, 

amely a minőségi turizmus és a konferenciaturizmus egyidejű erősödését jelentheti. 

ZÖLDÖVEZETEK, REKREÁCIÓ 

A városban több közpark is található. A legjelentősebb fejlesztési programot a Várkertben 

kívánjuk megvalósítani, ahol a megkezdett barokk kert kialakítását követően az angolpark 

fejleztése is megvalósul, ezzel egyedi rekreációs zöldövezet jöhet létre, amelynek turisztikai 

hatása is jelentős. 

A városban és a városrészeken további parkok és zöldövezetek kerülnek kialakításra, 

amelyeken játszóterek és pihenőpadok biztosítják a lakók kikapcsolódását. 

Új elem az ifjúsági park kialakítása, amely az ipari parkhoz tartozó záportározó területén lesz. 

Az ifjúsági park megközelítése a funkcióváltás miatt több kisebb infrastrukturális beruházást 

igényel. 

Változatlanul szükség van a városi majálisok és egyéb rendezvények lebonyolítására alkalmas 

terület biztosítására, amely a várkerti fejlesztések miatt a hagyományos területről kiszorul. 

 

 

IPAR 
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A szentgotthárdi ipari park területén kell a fejlesztéseket elsősorban megvalósítani. Az ipari 

területen kívüli vállalkozásokat ösztönözni kell az áttelepülésre. Az új vállalkozások közül az 

innovatív jellegűeket kell elsősorban támogatni, azokat, amelyek beágyazottak a régió 

gazdaságába.   

                              
Az ipari parkhoz kapcsolódóan kis- és közepes vállalkozásokat támogató innovációs 

központot célszerű létrehozni, amely bekapcsolja a város iparát a régió és a fejlett stájer 

gazdaság fejlesztési folyamataihoz.    

 

 

LAKÁSKONCEPCIÓ 

Indokolt, hogy alacsonyabb komfortfokozatú bérlakások is épüljenek, de semmiképpen nem 

komfortnélküliek. (legalább fürdőszobásak) Szükségesnek látszik kisebb alapterületű,de 

összkomfortos bérlakás építése is.  

Indokolt és szükséges további építési telkek kialakításának lehetővé tétele. 

 

 

TÉRSÉGI HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁS 

Oktatás: 

Az alap- és középfokú intézményeket meg kell tartani, ugyanakkor az iskolák működését 

racionalizálni kell. Ezzel egyidejűleg az iskoláknak meg kell tartaniuk azt a képességüket, 

hogy a térségből vonzzák a tanulókat. Mindezek finanszírozását meg kell oldani ami, viszont 

túlmutat e koncepció keretein. 

 

Közművelődés: 

A Városi Könyvtárnak az egész kistérség egyik szellemi központjává kell vállnia. Ennek 

érdekében is a Városi Könyvtár – tervezett bővítését el kell végezni. 

 

Törekedni kell arra, hogy a Szentgotthárdi Városi Televízió kábelhálózata a kistérség 

településeit is elérje és a kistérség részére is szolgáltatni tudjon.  

 

 

 

VÁROSI HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK 

Az előző részben fejtegetett térségi szolgáltatások érdekében végzendő fejlesztések 

értelemszerűen jelentik a városon belüli szolgáltatásokat is. 

 

Egészségügyi és szociális ellátás: 

Idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézmény terv szerinti bővítése  

A szociális alapellátás jelenlegi intézményrendszere jó. 

Alapvető feladat, hogy szociális jellegű bérlakások építése folytatódjon. 

 

Művelődés Háza és Színház: 

Miközben az intézményre, annak szolgáltatásaira továbbra is szükség van, az intézmény 

Kossuth utcai épületének további sorsáról gondoskodni kell. 

 

Városháza: 

Az elkövetkező időszak feladata lehet –különösképpen akkor, ha a jelenlegi  Polgármesteri 

Hivatal épületét más, idegenforgalmi céllal lehet hasznosítani – egy új városháza építése, ami 

a település közigazgatási, politikai, társadalmi, kulturális életének helyet adó központ lehet. 
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KÜLTERÜLET FEJLESZTÉSE 

A külterület nagy része szántóterület és gyep. A mező- és erdőgazdasági területek a Rába és a 

Lapincs folyótól délre eső területen az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó természeti 

védettségűek.  

 

Az erdőterületek gazdasági célú erdők, melyek erdőgazdasági ütemterv szerint kitermelésre, 

majd újratelepítésre kerülnek.  

Jóléti erdőterületeket a szerkezeti terv készítése során kell kijelölni. 

Az erdőterületeken esetleges beépíthetőség igényét és szükségességét szintén a szerkezeti terv 

készítésekor vizsgálni kell.  

 

A mezőgazdasági területek OTÉK szerinti beépíthetőségét lehetne szorgalmazni azzal, hogy a 

minimális területnagyságot növelni kellene. Tekintettel arra, hogy a beépítésre szánt terület 

további bővítésére természetvédelmi területen belterületbe vonással nem történhet meg, a 

megfelelő minmális terület biztosításával a jelenlegi külterületi részen beépítésre szánt 

területként célszerű kijelölni. 

 

Ez a beépítési lehetőség biztosíthatná a tömör városias kialakult  jelleg mellett, az Őrség-

Vendvidékre is jellemző szorványos jellegű területek kialakulását. Ilyen területek lehetnek 

például az Akasztódomb és Zsidahegy közötti rész, Rábafüzes északi része stb. Ezeket a 

szerkezeti terv készítése során vizsgálni kell. 

 

Mezőgazdasági területeken az OTÉK általános előírásaitól eltérően, a természeti értékek 

figyelembe vételével is lehetséges a beépítés korlátozása. 

 

 

 

 

 

KÖZLEKEDÉS 

A megyei településfejlesztési program tartalmazza az új M8-as autópálya tervezett 

nyomvonalát. 

A program szerint a Láhn patak és a 8-as főút közötti területen fog készülni az új autópálya. A 

jelenlegi 8-as főút is megmarad országos főút funkciójában. 

 

Felül kell vizsgálni a város keleti és nyugati elkerülő út nyomvonalát. Különösképpen 

változtatni kell a keleti elkerülő útnál úgy, hogy az teljes hosszában a beépített lakóterületen 

kívül vezessen. Szükséges lenne a szerkezeti terv készítést megelőzően vagy azzal egy időben 

az út hierarchia tervét is elkészíttetni.  

A kerékpárutakat minden településrész felé biztosítani kell. A jövőben esetlegesen regionális 

kerékpárutak építésével is számolni kell. 

 

Számolni kell a Szombathely-Graz vasútvonal villamosításával illetve estelegesen a második 

vasúti pálya építésével. 

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A város általános környezeti állapota jó. 
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Gondot jelent viszont a város belterületi részén maradt ipari területek környezetszennyezése. 

Ebből a Kaszagyári tömbterület várhatóan véglegesen kikerül. Jelentős légszennyezést okoz a 

Kossuth utcában a volt KTSZ területén megmaradt, főleg asztalosipari tevékenység, valamint 

a József A. utcában a FALCO faipari üzeme. Ezeken a területeken az ipari övezeteket a 

kedvezőbb káros anyag kibocsátó területfelhasználású övezeteknek kell felváltania. 

 

Rába-Lapincs folyó szennyeződésének megszüntetése – Ausztriában is intézkedést kell tenni. 

 

A lakóterületeken létesíthető kisüzemek létesítésénél fokozottabb környezetvédelmi 

előírásokat kell megállapítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSEK 
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2.sz. mellékelt  
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I. 

A várospolitika főbb elvei 

 

 

Szentgotthárd város lehetőségeit alapvetően földrajzi elhelyezkedése és hagyományos értékei 

határozzák meg. Ennek megfelelően a várospolitika és a belőle következő jövőkép mottó: 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS A MAGYAR-OSZTRÁK-SZLOVÉN HÁRMASHATÁR 

VÁROSA 

 

 

A mottó kifejezi, hogy három nép, három kultúra találkozása és keveredése befolyásolja 

Szentgotthárd jövőjét. A város szorosan kapcsolódik a megyei és a regionális közegbe, 

ugyanakkor az EU csatlakozást követően is meghatározóak a szomszédos országokban lezajló 

folyamatok is. A városnak tehát nemzetközi környezetben kell versenyképességét 

biztosítania. Ki kell használnia azt az adottságát, hogy Szentgotthárdon találhatók a 

hármashatár környékének legerősebb gazdasági szereplői, a térségben vannak egyik 

legértékesebb ökoszisztémáját fenntartó természetvédelmi területei, és az itt élő nemzetiségek 

közötti kapcsolatok ezer szállal kötik egymáshoz a három ország lakóit.  

A meglévő adottságok és értékek megőrzése mellett biztosítani kell a térségben élők számára 

a tudásalapú társadalomban szükséges képességek és készségek elsajátításának és 

gyakorlásának feltételeit. Ehhez meg kell teremteni a tudás megszerzéséhez és folyamatos 

fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrális és humán feltételket, integrálódva a regionális 

rendszerekhez. 

A jelenleg egyoldalúan fejlett gazdaság szerkezetet fokozatosan át kell alakítani. Több lábon 

álló, innovatív tevékenységet folytató vállalkozások megerősödését kell elsősorban 

támogatni.Amennyiben ezt sikerül megvalósítani, úgy a város a hármashatár vidékének 

gazdasági, kulturális és képzési központja lesz. Szentgotthárd erős gazdasági alapokon álló, 

dinamikusan fejlődő városként csatlakozik a régió fő fejlődési folyamataihoz. Koncentrált 

munkahelyi bázisként minőségi munkavégzési lehetőséget biztosít a térségben lakók számára. 

Megvalósul a város és térsége fenntartható fejlődése, amely egyaránt biztosítja az itt élők 

életszínvonalának fokozatos növekedését és a környezet,a természet állapotának javulását. A 

város vonzóvá válik, ami eleinte a bevándorlás révén biztosítja a fejlődéshez szükséges 

humánkapacitást, később már a megváltozó demográfiai folyamatok stabilizálják a népesség 

létszámát.               

  

A megfogalmazott jövőkép a hosszútávú fejlesztési célkitűzések megvalósításával kialakuló 

kívánatos állapot. A célok eléréshez fejlesztési prioritások megfogalmazására és a hozzájuk 

kapcsolható operatív programok, intézkedések megvalósítására van szükség, amelyet egy 

részletes településfejlesztési program keretében kell meghatározni. 

 

 

 

 

 

 

A VÁROS KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Külső kapcsolatok 
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A Dél-Burgenland településeivel való együttműködést nem segítette a tervezett hulladékégető 

miatti több éves konfliktus melynek árnyékában nem fejlődtek igazán ezek a gazdasági 

kapcsolatok. Ugyancsak környezetvédelmi probléma, a Rába habzása miatti eljárások ezeket a 

terüelteket is érintették és ez szintén nem segítette a gazdasági kapcsolatok fejlődését. Miután 

ezek az akadályok elhárultak, stratégiai célként e gazdasági kapcsolatok építésének van 

realitása. 

Muravidék irányba folyamatosan vannak gazgaságfejlesztési törekvések de egyelőre csak a 

tárgyalások szintjén – ami egyszer valós élő gazdasági kapcsolattá alakulhat. A cél tehát 

fenntartható. 

Graz irányába érdemi lépések nem történtek és valószínűsíthető, hogy ilyenekre esély 

nincsen. 

Ugyanakkor másfajta gazdasági kapcsolódás a Nyugat-Pannon Járműipari együttműködés 

járműipari gazdasági háromszög kialakulását eredményezte Szentgotthárd- Szombathely – 

Zalaegerszeg között melyben Szentgotthárdnak az Opel Szentgotthárd Kft révén vezető 

szerepe van. Ez valós eredményeket hozhat a gazdasági kapcsolatokban, ezt erősíteni, ápolni 

kell. 

 

A külkapcsolatok további fontos eleme a meglévő testvérvárosokkal történő együttműködés 

és további testvérvárosokkal való kapcsolatfelvétel. 

 

Belső kapcsolatok 

Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a lakossággal való kommunikáció javítását. 

Fejleszteni kívánja az interaktív kommunikációs lehetőségeket, támogatja az ilyen irányú 

fejlesztéseket.  

 

 

 

GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK, FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 

 

A város gazdaságának szempontjából mindig is meghatározó volt a földrajzi elhelyezkedése. 

A múlt század végén a Graz-Körmend-Szombathely – Bécs vasútépítés nyomán bontakozott 

ki a ma is jellemző ipari struktúra. A várost és a térséget középen kelet-nyugati irányban a 

Rába folyó szeli ketté. A folyó völgyében halad a 8-as számú főútvonal és a vasútvonal is, 

amelyek meghatározzák a fő gazdasági tengelyt. 

A 8-as főútvonal mára oly mértékben túlterhelt, hogy  középtávon elengedhetetlennek látszik 

az út négysávosítása és elkerülő szakaszok építése. A vasútvonal villamosításának tervei 

jelenleg készülnek, feltélenül szükséges, hogy a Budapest-Szombathely szakasz villamosítását 

kövesse a Szombathely a Szombathely-Körmend-Szentgotthárd szakasz villamosítása is. 

Közvetlenül a határnál található Szentgotthárd városa, amely a térség ipari központja. A 

városban ipari park található, amelyben az autóalkatrész gyártás, a mezőgazdasági 

gépgyártás,a textilipar és a faipar a jellemző tevékenységek. A közelmúltig meghatározó a 

város határközelségéből fakadó bevásárló turizmus szerepe is. 

A rábafüzesi határátkelő mellett a térségben Szlovénia felé két, a határmenti 

személyforgalmat szolgáló bilaterális átkelő található. Ezeknek a gazdaság alakulása 

szempontjából jelenleg nincs jelentőségük.  A közeli bajánsenyei átkelő fejlesztése révén 

javíthatóak a Szlovénia felé vezető közlekedési kapcsolatok, valamint  a felsőszölnöki és a 

kétvölgyi határátkelő folyamatban lévő fejlesztései kínálnak megoldást. 
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A régióban, a megyében és a járásban is egyaránt meghatározó az ipar szerepe. Az iparban 

alkalmazásban állók 1000 főre vetített értéke vonatkozásban Szentgotthárd a megye 

legmagasabb mutatójával rendelkezik. A térség ipari központja Szentgotthárd. Itt a több, mint 

száz éves hagyományokkal rendelkező textilipar és mezőgazdasági gépgyártás a múlt századi 

vasútfejlesztések nyomán alakult ki. A környék gyenge adottságú termőföldjei az 1800-as 

évek végén sem biztosítottak megélhetést a lakosság számára. 

 

A rendszerváltás után az újjáéledő gazdasági kapcsolatok, és a város adottságai tették lehetővé 

a gyors és korszerű ipari fejlesztéseket. A Phare CBC program egyik meghatározó projektje 

lett a Szentgotthárdi Ipari Park fejlesztése. Jelenleg az ipari park első üteme készült el, 

amelyben 80 ha-on 20 vállakozás mintegy 1400 új munkahelyet hozott létre az elmúlt 

években. A szentgotthárdi ipari parkban a kistérségen túlmutató kisugárzása van az Őrség, 

Körmend felé, továbbá befolyásolja a szomszédos ausztriai fejlesztési lehetőségeket is. Az 

ipari park szervesen kapcsolódik a Nyugat-dunántúli határ menti regionális iparfejlesztési 

elképzelésekhez, amelynek főbb pontjai: Győr, Sopron, Szombathely és Szentgotthárd. 

 

Az ipari park további fejlesztésére 2002 végétől van lehetőség. Ebben az esztendőben készült 

el a Lapincs árpasztó vápa. A beruházással a II. ipari parki fejlesztési terület ármentesítése 

valósult meg. Ezzel párhuzamosan az osztrák és a magyar rész között egy belső határátkelő 

jött létre, amelyhez osztrák oldalon logisztikai központ csatlakozik. Az új fejlesztések 

meghatározzák a határon átnyúló ipari park jövőbeni lehetőségeit. 

A városban az ipari parkhoz tartozó vállalkozások közül az autóalkatrész gyártás,  a textilipar 

és a mezőgazdasági gépgyártás jelentős, a parkon kívüli cégeknél számottevő a faipar, a 

bútorelemgyártás és a textilipar. 

A város középpontjában található a kaszagyári terület, amely mintegy 7 ha-on helyezkedik el. 

A felhagyott iparterület hasznosítása Szentgotthárd egyik legfontosabb városfejlesztési 

programja lehet. 

 

 

 

NÉPESSÉGVISZONYOK 

 

Az továbbra is tendencia, hogy Szentgotthárd lakossága nem csökken, és legfeljebb kismérvű 

növekedés észlelhető, de ez csak néhány %-ot jelenthet. Összességében a beköltözők száma 

nagyobb az elköltözőkénél. A beköltözők inkább tartoznak a népesség aktív korosztályába és 

a beköltözők sok esetben családjukkal együtt érkeznek. Új tendencia azok beköltözése, akik 

Ausztriában dolgoznak de a megélhetési költségek alacsonyabb szintje miatt Szentgotthárdon 

laknak.  Továbbra is jellemző és igaz, hogy szakmailag képzettebb rétegek jelennek meg a 

várost területén.   

 

 

 

A VÁROSPOLITIKAI ELVEK MENTÉN MEGFOGALMAZOTT JÖVŐKÉP 

ÉRDEKÉBEN A VÁROS SZÁMÁRA AZ ALÁBBI STRATÉGIAI CÉLOK 

FOGALMAZHATÓK MEG: 

 

1. A gazdaság versenyképességének erősítése 

      2. A környezet és a természet védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása   

3. A humán erőforrás fejlesztése, a térség demográfiai helyzetének stabilitása 

4. Az életszínvonal közelítése az EU átlaghoz 
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5. Felkészülés a magyar-osztrák-szlovén hármashatár térségében meghatározó szerepkör 

ellátására  a Nyugat Pannónia EU régión belül 

 

 

II. 

A I. rész stratégiai elvei alapján a következő konkrét településfejlesztési feladatok 

valósítandók meg: 

 

 

 

VÁROSREHABILITÁCIÓ 

A városrehabilitációs program legnagyobb eleme a város központi részén elhelyezkedő 

kaszagyári terület fejlesztési programja. A programban mintegy 7 ha-os területen kell új 

funkciókkal egy városközponti övezetet kialakítani. A Rába és a Lapincs által határolt 

félszigeten felépülhet az új városháza, kialakítható egy nemzetközi mércével is jelentős ipari 

múzeum, üzlet és lakóövezet, valamint sétányok és zöldfelületek. 

A városrehabilitációs program továbbra is fenntartandó függetlenül attól, hogy a gyár 

felszámolása évek óta folyamatban van érdemi előrelépés nélkül. 

 

 

További rehabilitációs elemek a városközpont és a tepelülésrészek központjaiban lévő 

korszerűtlen épületek, amelyek környezetükkel együtt új funkciók kialakítása mellett 

kerülhetnek fejlesztésre. 

 

 

INTELLIGENS VÁROS, VÁROSI INTRANET 

A városfejlesztés minden elemében figyelembe kell venni a XXI. század követelményeinek 

megfelelő korszerű informatikai hálózatok kialakításának lehetőségét. Ennek érdekében 

minden fejlesztésnél számolni kell a városi intranet hálózat kiépítésének infrastruktúrális 

feltételeit biztosító, vagy a későbbi telepítést megkönnyítő megoldások alkalmazását. 

 

 

IDEGENFORGALOM, TURISZTIKA 

Az idegenforgalomban továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a termálparkra. Egyrészt 

szükséges, hogy köréje települjenek idegenforgalmat generáló projektek mint szállodaépítés, 

kemping kialakítása, üdülőfalu létrehozatala.  

A sport- és sportegészségügyi turizmus fejlesztése érdekében a meglévő városi sporttelep 

fejlesztése és kiegészítése szükséges: labdarúgó pályák, műfüves labdarúgó pálya, atlétikai 

pálya, tekepálya, teniszpályák jönnek létre úgy, hogy ez földrajzilag is szinte egybeépül a 

termálfürdővel és a körülötte medgvalósítandó idegenforgalmi beruházásokkal.   

 

 

Fontos az elkezdett egységes információs rendszer elveit követő további fejlesztések 

megvalósítása, a város területén több nyelven is információt nyújtó pontok kialakítása. 

 

 

 

ZÖLDÖVEZETEK, REKREÁCIÓ 

A városban több közpark is található. További fejlesztési programot kívánunk a Várkertben 

megvalósítani, ahol a barokk kert kialakítását követően az angolpark fejlesztése is 
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megvalósul, ezzel egyedi rekreációs zöldövezet jöhet létre, amelynek turisztikai hatása is 

jelentős. 

A városban és a városrészeken további parkok és zöldövezetek kerülnek kialakításra, 

amelyeken játszóterek és pihenőpadok biztosítják a lakók kikapcsolódását. 

A megszűnt Ifjúsági Park helyett egy új kialakítása az egyik fedladat. A Hársas-tó megtartása, 

az ott vezető tanösvények fenntartása, a környéken erdei tornapálya, kilátó megépítése jelenti 

a szükséges fejlesztéseket. Az erdőkön át a Hársas tóhoz vezető turistautak, Mária út 

fenntartásának biztosítása a feladat.  

A jelenlegi sporttelep (Kossuth L. u.) környékén műfüves labdarúgópálya, rekortán borítású 

atlétikai pálya és teniszpályák kialakítása után összekapcsolható fizikai értelemben is a 

jelenlegi sportcentrum és az idegenforgalmi centrumnak nevezhető termálpark. Helyet kell 

találni ugyanezen a környéken – vélhetően a Rába északi oldalán egy golfpálya 

létrehozásának.  A hamarosan megépülő sportcsarnok illetve a meglévő tekepálya fejlesaztése 

jelent feldatot ezen a téren. Ki kell alakítani a Rába partján azokat a sétányokat melyek a 

mozitól (Rába hídtól) nyugati irányba a gátig és onnan a töltéseken egészen a mogersdorfi 

útig illetve az országhatárig) vezetnek;  illetve amely sétányokon elérhető a fürdő vonala.  

Változatlanul szükség van a városi majálisok és egyéb rendezvények lebonyolítására alkalmas 

terület biztosítására, amely a várkerti fejlesztések miatt a hagyományos területről kiszorul. 

 

 

IPAR 

Az Ipari Park teljes beépülése érdekében kell megtenni mindent, annak teljes infrastúráját kell 

kiépíteni és fenntartani. Esetleges további bővítése hosszú távon a jelenlegi területek további 

kiegészítésével, kibővítésével lehetséges.  

 

 

LAKÁSKONCEPCIÓ 

Indokolt, hogy alacsonyabb komfortfokozatú bérlakások is épüljenek, de semmiképpen nem 

komfortnélküliek. (legalább fürdőszobásak) Szükségesnek látszik kisebb alapterületű,de 

összkomfortos bérlakás építése illetve a meglévő lakásállomány állagának javítása.   

Indokolt és szükséges további építési telkek kialakításának lehetővé tétele. 

 

 

TÉRSÉGI HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁS 

Oktatás: 

Az alap- és középfokú intézményeket meg kell őrizni a városban – minden olyan eszközt fel 

kell használni ami az önkormányzat rendelkezésére állhat. Az oktatás állami kézbe vétele 

miatt az önkormányzatnak erre csak viszonylag kevés lehetősége maradt 

 

 

 

 

 

az iskoláknak meg kellene tartaniuk azt a képességüket, hogy a térségből vonzzák a tanulókat.  

 

Közművelődés: 

A könyvtár bővítése az elmúlt években nem a szó fizikai, építészeti értelmében történt meg 

hanem a könyvtár kistérségi feladatellátásával, a digitalizálásban és a távoli elérést lehetővé 

tevő informatikai – technikai fejlesztésével amit továbbra is folytatni kell. Bővült a 

jelentősége a  a múzeum könyvtárhoz mint intézményhez csatolásával is. Ebből a 
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szempontból városrendezési oldalról is van szerepe a könyvtárnak mint intézménynek, hiszen 

a kaszagyári terület rendezése során  a gyár területén kell létrehozni olyan ipartörténeti 

múzeumot, ami a város jelentős ipartörténetét bemutatja, az ott meglévő eszközöket megőrzi.  

 

A közművelődési feladat ellátásána színtere a színház épületébe szorult vissza szinte teljesen. 

A Kossuth L. utcai Művelődési Ház küszöbön álló felújítását és funkciójának bővtését 

követően is marad még helye a közművelődésnek a Kossuth L. u. 7. szám alatt is. Tovább 

fejlesztendő színtere a kultúrának a Refektórium mellyel kapcsolatosan városrendezési 

szempontból jelentős fejlesztésére a kolostorépület egészének felújításakor kerülhet sor. Nem 

utolsó sorban fontos, hogy e felújítás esetén a Kolostorépület (Széll K. tér 11.) további 

közművelődési-, közgyűjteményi funkciók alakulhatnak ki az épületben.  

A Csákányi László filmszínház épülete (Hunyadi u. 1.), az épület környéke is jelentős 

fejlesztésen, átalakításon, korszerűsítésen kell, hogy keresztülmenjen.  

 

VÁROSI HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK 

Az előző részben fejtegetett térségi szolgáltatások érdekében végzendő fejlesztések 

értelemszerűen jelentik a városon belüli szolgáltatásokat is. 

 

Egészségügyi és szociális ellátás: 

Idősek átmeneti elhelyezését szolgáló intézmény terv szerinti bővítése  

A szociális alapellátás jelenlegi intézményrendszere jó. 

Alapvető feladat, hogy szociáűlis jellegű bérlakások építése folytatódjon. 

 

 

Városháza: 

A koncepció a kolostorépület idegenforgalmi hasznosítását említi ami célként továbbra is 

megtartható csak alatta nem kolostorszálló és étterem kialakítását kell érteni hanem a jelenlegi 

funkciók megtartása melletti idegenforgalmi hasznosítást. Ezért ebben az értelemben az új 

városháza program, illetve az új városháza a kaszagyári tömbterületen kialakítandó új 

városközpontban – projekt a továbbiakban ne legyen fenntartandó. 

 

 

KÜLTERÜLET FEJLSZTÉSE 

A külterület nagy része szántóterület és gyep. A mező- és erdőgazdasági területek a Rába és a 

Lapincs folyótól délre eső területen az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó természeti 

védettségűek.  

 

Az erdőterületek gazdasági célú erdők, melyek erdőgazdasági ütemterv szerint kitermelésre, 

majd újratelepítésre kerülnek.  

 

A mezőgazdasági területek OTÉK szerinti beépíthetőségét lehetne szorgalmazni azzal, hogy a 

minimális területnagyságot növelni kellene. Tekintettel arra, hogy a beépítésre szánt terület 

további bővítésére természetvédelmi területen belterületbe vonással nem történhet meg, a 

megfelelő minmális terület biztosításával a jelenlegi külterületi részen beépítésre szánt 

területként célszerű kijelölni. 

 

Ez a beépítési lehetőség biztosíthatná a tömör városias kialakult  jelleg mellett, az Őrség-

Vendvidékre is jellemző szorványos jellegű területek kialakulását. Ilyen területek lehetnek 

például az Akasztódomb és Zsidahegy közötti rész, Rábafüzes északi része stb.  
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KÖZLEKEDÉS 

Közlekedési szempontból jelentős előrelépés az ami a vasútfejlesztés területén megtörtént – a 

közlekedésfejlesztés sikertörténete lett ez a beruházás illetve az azóta látható közlekedési 

rend. Az intermodális közlekedésfejlesztés kapcsán ki fog alakulni az új autóbuszpályaudvar a 

vasút területén – ez az elnyert pályázatból létre fog jönni, ennek megvalósítása hamarosan 

megindul. Az országos közlekedésfejlesztési program része az autópálya/autóút (M8) 

megépülése ami eddig is része volt a koncepcióinknak és ezután is meg tud maradni annak.  

Kerékpárutak építési programja esetén vannak komoly feladataink – ezekbe be kell 

kapcsolódni. 

Közlekedésfejlesztés szempontjából továbbra is foglalkozni kell elkerülő út építésével amit az 

eddigi koncepció is tartalmaz.  

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A város általános környezeti állapota jó. 

Ami korábban gondot jelentett: a város belterületi részén maradt ipari területek 

környezetszennyezése. Ebből a Kaszagyári tömbterület és a József A. utcai FALCO várhatóan 

véglegesen kikerült, hiszen ott az ipari tevékenységek megszűntek,  de hamarosan megszűnik  

nagyobb részben ez a probléma  a Kossuth utcában a volt KTSZ területén is, hiszen tudni 

olyan vállalkozásról amelyik az ipari parkban kezdett csarnoképítésbe – tehát vélhetően 

hamarodsan ki is költözik onnan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSEK 

 

 

Jelen állapotok ismertetése: 

 

A településfejlesztési koncepciót a 230/2003. számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el 

a Képviselő-testület 2003. június 27.-én.  

 

A településszerkezeti tervünket 2004. október 28.-án, a 280/2004. számú Képviselő-testületi 

határozattal fogadta el a Képviselő-testület. Az évek során több alkalommal, különféle 

beruházásokhoz kapcsolódóan módosítva lett, egységesítése szükséges.  

 

A teljes közigazgatási területre vonatkozó helyi építési szabályzattal, szabályozási tervvel 

nem rendelkezünk, a különféle aktuális beruházásokhoz kapcsolódóan, a beruházással érintett 
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területet vagy telkeket magába foglaló telektömbökre készült szabályozás, vagy több 

alkalommal a hatályos szabályozások módosítására került sor a korábbi években.  

 

Részletezve: 

- 1998-ban a Művelődési ház elnevezésű tömbterület tömbterület szabályozására 

került sor a 25/1998. (XI.26.) rendelettel    

- 1999-ben az Ipari park II. ütem elnevezésű tömbterület szabályozására került sor a 

17/1999. (VII.1.) rendelettel     

- 2000-ben a Szentgotthárd Kis utca elnevezésű tömbterület szabályozására került 

sor a 40/2000. (XI.30.) rendelettel     

- 2001-ben a Szentgotthárd, Rábakethely és Máriaújfalu közötti terület elnevezésű 

tömbterület szabályozására került sor a 29/2001. (VIII.20.) rendelettel 

- 2001-ben az Aquapark elnevezésű tömbterület szabályozására került sor az 

31/2001. (VIII.30.) rendelettel    

- 2003-ban az Akasztó-dombi tömbterület szabályozására került sor az 1/2003. 

(I.30.) rendelettel    

- 2004-ben A Rábakethely északi terület elnevezésű tömbterület szabályozására 

került sor a 41/2004. (XII.30.) rendelettel   

- 2005-ben az Ipari park I. ütem elnevezésű tömbterület szabályozására került sor az 

4/2005. (I.28.) rendelettel    

 

-  a jogszabályi változások miatt a 4/2005.(I.28.) rendelettel a korábban elfogadott 

helyi építési szabályzatok egységes szerkezetbe foglalására került sor 

 

- 2008-ban a Pável Á. ltp. – Hunyadi u. délkeleti lakótömb elnevezésű tömbterület  

és a Máriaújfalu Kis utca déli terület elnevezésű tömbterület szabályozására került 

sor  

- 2009-ben a József Attila – Deák Ferenc utca lakótömb elnevezésű tömbterület és a 

Várkerti telektömb elnevezésű tömbterület szabályozására került sor     

- 2010-ben a Motocross és Quadpálya elnevezésű tömbterület szabályozására került 

sor  

 

A helyi építési szabályzatot / szabályozási tervet ki kell terjeszteni a város teljes közigazgatási 

területére. A helyi építési szabályzattal / szabályozási tervvel már  rendelkező területeknél a 

szabályozást egységesíteni kell. A helyi építési szabályzattal / szabályozási tervvel nem 

rendelkező területeken a korábbi, 2003. december 31-ig hatályban levő, önkormányzati 

rendelettel elfogadott szabályozást az új szabályozás készítésénél figyelembe kell venni. A 

szerkezeti és szabályozási terveket összhangba kell hozni.   
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. december 18.-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

206/2013. számú képviselő-testületi határozat 4.)pontja 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  234/2013. sz. határozat 2. pontja 

alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójában  „ A „ típusú pályázat esetén  10  főt támogat, „ B” típusú pályázat esetén 0 főt 

támogat. 

A Képviselő-testületének Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága a 2014. 

évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton a beérkezett 11 

pályázat közül 10 pályázót támogatott. 

Az elbírálásnál elsősorban az egy főre jutó nettó havi jövedelem mellett előnyben részesítette  

azon pályázókat,akik árvák, félárvák, akit egyedülálló vagy elvált  szülő nevel,  továbbá 

figyelembe vette, hogy amennyiben egy családból több pályázó van, úgy csak 1 főt támogat. 

 

A 10 fő pályázó  10 hónapon keresztül 4.000.-Ft/hó/fő  összegben kap támogatást az 

Önkormányzattól. 

 

1 fő pályázó pályázatát a bíráló bizottság elutasította. 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

 

 

Adatszolgáltatás az SZMSZ 15. § (3) bekezdéséhez:  

SZMSZ 15. § (3) A polgármester a szabadságának időpontját önállóan határozza meg azzal a 

feltétellel, hogy a szabadságát a tárgyévben köteles kivenni, illetve a 10 napot meghaladó 

szabadságát köteles előre bejelenteni a képviselőtestületnek.  

Amennyiben a tárgyévi szabadság kivétele várhatóan akadályba ütközik, azt indokaival együtt 

a tárgyév november 30-ig köteles a képviselő-testületnek bejelenteni. 

Huszár Gábor polgármester 2013.11.30. napjáig az alábbiak szerint vette ki a 2013. évi 

szabadságát: 
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2012.évrő

l áthozott 

szabadság 

2013. évi szabadság 2013. évi 

szabadság 

(alap+pót) 

2013. évi 

szabadság 

mindösszesen 

(2012.évi 

áthozat 

+2013.évi) 

2013.11.30-

ig igénybe 

vett 

Még 

igénybe 

vehető 
alap-

szabadság 

pót-

szabadság  

36 39 - 39 75 30 45 

 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 

Két ülés között történtek 

2013. december 

 

 

 A Szentgotthárd, Füzesi úti utasváró helyreállítását (új utasváró telepítését) a kivitelező 

tájékoztatása szerint 2013. december 13-án végzik/végezték el. Kivitelező: ALMA-REND 

Kft. Hódmezővásárhely 

 

 Folyamatban van a város központi területén tartózkodó galambok élve befogó csapdák 
alkalmazásával történő befogása 2013. december 05-ig 176 db galamb befogására került 

sor. A befogott galambok az állatvédelmi jogszabályok betartását figyelembe véve a 

Magyar Solymász Egyesület tenyésztőihez kerülnek. Továbbra is problémát okoz a Széll 

Kálmán tér 18. magastetős épület tetején tartózkodó galambok befogása, amelyek most 

már éjszakára kezdenek áttelepedni a Művelődési Házra és Kossuth u. 4. szám alatti 

társasházra. A Széll Kálmán tér 18. számú épületre, a beépítése miatt nem tudják 

elhelyezni a csapdákat. A csapdák 2013. december 20-ig lesznek elhelyezve. Kivitelező: 

ANIMALX WILDLIFE Bt. Székesfehérvár 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Fővég utcában a csapadékvíz-elvezetését akadályozó 
átereszek átépítése (összesen 34,00 fm hosszúságú Ø40-es beton csőátereszek beépítése9. 

Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Rózsa F. utca Zsidai városrész előtti szakaszán az útpadka 

helyreállítása 31,30 m
3
 vegyes bazalt zúzalék bedolgozásával. Kivitelező: UTPLAN ’95 

Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megtörtént a Zsidahegyi bekötő úton a csapadékvíz-elvezetést akadályozó átereszek 
hídfejének helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megrendeltük a Szabadság tér 1-4. társasház mögötti, illetve a Szentgotthárd 1573. hrsz-ú 
közterületen (Sztg. Hunyadi út 5. mögötti terület) lévő kavicsolt felületű parkolók 

helyreállítását. Teljesítési határidő: 2013. december 20. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 

Zalaegerszeg 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd-Rábatótfalu Kultúrház előtti járdaszakaszok helyreállítása, 
térkőburkolat építése.  Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 
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 Levélben kértük a 7458. jelű összekötő út kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Körmendi üzemmérnökségétől, hogy az összekötő út és a Szentgotthárd, Vadvirág utca 

kereszteződésének környezetében tapasztalható vízelvezetési probléma megszüntetése 

érdekében mielőbb intézkedjenek. A kezelésükben lévő út érintett árokszakasza mentén 

lévő ingatlanokra vezető, nem megfelelően megépített ingatlanbejárók, illetve az útárok 

feliszapolódása miatt nem tud eljutni a víz a Szentgotthárd 1603. hrsz.-ú ingatlannal 

szemben lévő összekötő út alatti átereszükhöz. Ezen a szakaszon folyamatosan áll a víz és 

ezáltal az út állagát is veszélyezteti.  Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

Vadvirág utca (4909. hrsz.) átereszének kitisztítását mi már elvégeztettük. 

 

 Megtörtént Szentgotthárd város 2013. évi karácsonyi díszkivilágításának üzembe-
helyezése. Idén 18 db csillagalakzat, ill. 1 db füzér felszerelésére, 17 db fa díszítésére és 9 

db elektromos betáplálás (betlehemhez, mindenki karácsonyfájához, fényszökőkúthoz, fa 

díszítéskehez) kiépítésére került sor. Üzemeltetés időtartama: 2013. november 30. – 2014. 

január 06. Kivitelező: LABABO Villszer Kft. Szentgotthárd 

 

 Megrendeltük az Eötvös J. utcában lévő megkopott elsőbbségadás kötelező jelzőtábla 
cseréjét, a Vadvirág utcában kidöntött elsőbbségadás kötelező jelzőtábla helyreállítását, a 

Szabadság téri liget déli oldalán lévő, illetve a Május 1 utca végén lévő nyílt csapadékvíz 

elevezető árok tisztítását, a Zsidai pataknál lévő sérült lánckorlát helyreállítását, valamint 

a Farkasfai temető melletti önkormányzati területre történő bejutás megakadályozását. 

Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a Szépvölgyi úti híd védőkorlátjának felszerelése. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt 

      Szombathely 

 

 2013. november 26-án megtörtént a Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain, 
járdáin, illetve kerékpárútjain lévő úthibák javításával kapcsolatos műszaki átadás-átvételi 

eljárás lefolytatása. A munkálatok során 450,00 m
2
 felületen FA-8-as jelű hidegaszfalt 

keverékkel, 280,00 m
2
 felületen pedig AC-8-as jelű melegaszfalt keverékkel történő 

úthiba javítására került sor. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Beszerzési eljárást írtunk ki Szentgotthárd város közigazgatási területén a közvilágítási 
berendezések aktív elemeinek teljes körű karbantartása és üzemeltetése tárgyában. 

Ajánlattételi határidő: 2013. december 10. (kedd) 10.00. Szerződés időtartama: 2014. 

január 01 – től – 2014. december 31 – ig. Ajánlattételre felkért szervezetek: EH-SZER 

Pápa, Villkász Kft. Szombathely, Zalavillszer Kft. Zalaegerszeg 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábatótfalusi városrészen a Váci M. utca csapadékvíz-
elvezetéssel kapcsolatos feladatok elvégzését (80 fm övárok készítése, 6,00 fm rácsos 

folyóka átépítése, 60 fm nyílt árok iszapolása, 2 db útáteresz átépítése, homokfogó és 

vízterelő vápa építése). Teljesítési határidő: 2014. március 14. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

Szombathely 

 

 Megtörtént a Vörösmarty Gimnázium kézilabda pályája D-i oldalán levő labdafogó háló 

javítása, festése. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 
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 Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábakethelyi városrészen az alábbiakban részletezett 

csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatokat. Teljesítési határidő: 2014. március 14. 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

o Kethelyi út 78-84. számú ingatlanok előtti cca. 80,00 fm hosszúságú 

árok iszapolása és 4 db áteresz tisztítása, valamint a Kethelyi út 82/A. 

számú ingatlan előtti 7,00 fm hosszúságú áteresz átépítését, illetve a 

Kethelyi út 84. számú ingatlan előtti D50-es méretű 5,00 fm 

hosszúságú áteresz helyreállítását; 

o a Mikes K. utcában egy 6,00 fm szélességű rácsos áteresz építését 

kavicsolt felületű úton, illetve az útburkolat kimosódások 

helyreállítását 15,00 m
3
 kőzuzalék bedolgozásával; 

o Zöld mező utca 9-13. számú ingatlanok előtti nyílt árok, illetve 

átereszek előzetes állapotvizsgálata  után szükséges bevatakozások 

megtételét (árok iszapolás 80 fm, folyásfenék lapozás 80 fm, áteresz 

tisztítás 10 fm). 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

 

 

 

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

November hónapban a munkabérhitel terhére történt a köztisztviselők és közalkalmazottak 

személyi juttatásainak kifizetése. 

Az előző havi Testületi határozatok közül a Gotthard-Therm Kft-nek két alkalommal tudtunk 

utalni: 1 millió forintot, illetve 5.124 ezer forintot. Tartozásunk kb 26 millió forint, ebből 

6.725.665/Ft tartozás átvállalás. A tagi kölcsön biztosításához szükséges forrás nem érkezett a 

számlánkra 

Felhívjuk ismételten a Tisztelt Képvielő-testületet, hogy az Önkormányzat szabad forrásokkal 

nem rendelkezik, 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy döntéseinél ezt vegye figyelembe!!!  
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Adóhatósági munka: 

 

Felszólítások kiküldése az elmaradt adóbevallások és adóbefizetések teljesítésére. 

Az okmányirodai adatszolgáltatás alapján a  gépjárműadó határozatok kiküldése. 

Inkasszó benyújtása a határidőre nem teljesített  adó befizetési kötelezettség esetében. 

A parkoló-bérlethez igazolások kiadása. 

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

 

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.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  36/2012.(XII.13.)  rendelet : a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a  

települési folyékony  hulladék összegyűjtéséről , elszállításáról  és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelet módosítása a mostani 2013. decemberi Képviselő-

testületi ülésen kerül módosításra. 

 

- A  37/2012.(XII.13.) rendelet : a temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati 

rendelet a múlt havi, novemberi  Képviselő-testületi ülésen került módosításra. 

 

- A  38/2012.(XII.13.) rendelet : a  fizető parkolók működésének és 

      igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

- A  39/2012.(XII.13.) rendelet : a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítást nem igényel. 

 

- A  40/2012.(XII.13.) rendelet: a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására a 
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mostani Képviselő-testületi ülésen kerül sor, a 2012. évi értelemszerűen változtatást 

nem igényel. 

 

-  A  41/2012.(XII.13.) rendelet : a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 

rendjének  

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása változtatatást nem igényel. 

 

- A  42/2012.(XII.13.) rendelet: a Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésre került a 2013. márciusi Képviselő-testületi ülésen és új rendelet lett 

elfogadva, amely a 2013. novemberi Képviselő-testületi ülésen módosításra került. 

 

 

  III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 2013. október havi információs jelentése  
 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 477 fő, 51 fővel több, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 7 %. 

 

Tárgyidőszakban 123 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző 

időszakhoz képest 45 fővel nőtt. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (35 fő); 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (28 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (6 fő); 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (5 fő). 42 fő ágazati hovatartozásáról nincs adat, illetve 

nem besorolható (főleg közfoglalkoztatás). A többi belépő száma egyenletesen oszlik a többi 

ágazat között. A nyilvántartott pályakezdők száma 41 fő, számuk az előző időszakhoz képest 

nem változott. A beáramlók számának növekedése főként a lejáró közfoglalkoztatások miatt 

történt. A téli közfoglalkoztatás novemberi indulásával a nyilvántartottak száma várhatóan 

ismét csökken. 

 

A kilépők száma tárgyidőszakban 72 fő, az előző időszakhoz képes 15 fővel csökkent. 28 fő 

helyezkedett el, 39 főt zártunk ki a statisztikából. 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 26 fő, az előző időszakhoz képest 38 fővel 

csökkent. A nem támogatott álláshelyek száma 23 fő. Az újonnan bejelentett munkahelyek 

többsége a feldolgozóiparból (19 fő - Miti Tex Kft., C.Tessile Kft.); szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység ágazatból (4 fő - HTCM Ltd.) származik. 

 

A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése először az évben megállt és számuk 

kismértékben növekedett, a lejáró országos és helyi közfoglalkoztatásokból újból 

nyilvántartásba vett álláskeresők miatt. Ez azonban csak átmeneti helyzet, mivel a 
novemberben-decemberben induló téli közfoglalkoztatás/képzés ismét kiveszi őket a 

nyilvántartásunkból. A hazai és külföldi vendéglátóiparban és építőiparban foglalkoztatottak 

beáramlása is november-december hónapokban várható. 
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Álláskeresők létszámadatai 

  

 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2013.06.20 2013.07.20 2013.08.20 2013.09.20 2013.10.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

7,1 6,8 6,4 6,3 7,0 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

482 463 435 426 477 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-3,2 -3,9 -6,0 -2,1 12 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

31 38 41 41 41 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

6,9 22,6 7,9 0 0 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

10 11 11 11 11 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

126 122 123 119 120 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

26,1 26,3 28,3 27,9 25,2 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
56 52 40 46 55 

Álláskeresési 

segély (fő) 
10 11 12 12 13 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

119 112 96 103 119 
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                        IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Dr. Haragh László: A Sallai u. végén kialakult hulladék elhelyezést a közterület felügyelők 

ellenőrizték. A magántulajdonú területeken levő építési törmelék előírás szerinti kezelésére a 

tulajdonosok figyelmét felhívtuk.  

A kethelyi temetőben az avar és növényi nyesedék szakszerű kezelésére kértük a SZET 

Szentgotthárdi kft-t 

A kethelyi temetőhöz vezető út melletti területek rendbetartására az illetékeseket 

felszólítottuk. 

 

 

Szentgotthárd, 2013.december 11. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. december 

6-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,- 

Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. A 

projekt 90%-os készültségű. 

Próbaüzem lefolytatása 
folyamatban. A próbaüzem 

2013. december 21-én zárul le. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

3.045.000,- Ft 
3.045.000,- 

Ft 
 Nyert! 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 
Önerő Alap 

Belügyminisztérium 

 
211/2013. 11.129.160,- Ft   

Benyújtva 2013.10.11-én, 

elbírálás folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 

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) 

Kivitelezés 2013. szeptember 

15-én befejeződött, sikeres 
műszaki átadás-átvétel 2013. 

09.23-án, projektzáró 

rendezvény: 2013.10.30. 

Záró beszámoló elbírálás alatt. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 
Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124

Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 
Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Támogatási szerződéskötés 

megtörtént. Tervezés 

folyamatban. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 
KEOP-2012-

4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 
44.702.019,- 

 
7.888.590,- 

Nyert! 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-SZEOB 

Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 
intézmények 

megújuló 

energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- Nyert! 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
  

2.160.000,- 

 

Benyújtva, 2013.09.30-án. 

Elbírálás folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

1.289.050,- 

 
 

 0,- 
Benyújtva, 2013.09.30-án. 

Elbírálás folyamatban. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 

Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 
 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- 
Nyert! 

Támogatási szerződéskötés  

megtörtént. 

LEADER- 

Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 
(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- Benyújtva! 

ÁROP 1.A.5-2013 
„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 

megtörtént, előleg igénylés 

folyamatban. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 
Benyújtva, elbírálás 

folyamatban. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

pályázatok helyzete 2013. december 6-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, záró 

jelentés beadásra került. 
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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  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 

befejeződött. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai 

feladatellátási 
hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 

Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 7-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. 

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 

Nyert! Konzorciumi 

szerződéskötés megtörtént. 
Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

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. 
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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, 

elbírálás folyamatban. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokba a testület által delegált felügyelő bizottsági tagok beszámolója. 

Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az 

önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Minden év végén áttekintjük a Szentgotthárd Város Önkormányzatának részvételével 

működő gazdasági vállalkozásaink, közalapítványok,alapítványok erdőgazdálkodó 

egész évi tevékenységét.  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tehát a 2013. 

évben is beszámolót kértünk az érintettektől és a felügyelői bizottsági tagoktól illetve 

elnöktől. 

 A 2013. évben a gazdasági társaságaink vonatkozásában a tavalyi évhez hasonló erős 

kontrollt működtetünk, hiszen valamennyi, önkormányzatunk által alapított 

vállalkozástól havi rendszerességgel kérünk gazdasági – pénzügyi információkat, így 

tehát rendszeresen értesülünk a vállalkozások helyzetéről.  

A tavalyi évhez képest változás, hogy a jogilag még létező, de végelszámolás alatt álló 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól amely a feladatait az év során fokozatosan 

átadta a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.-nek így az ÖKV „V.a.” 

idei tevékenységéről már nem kértünk beszámolót. Helyette viszont beszámol a SZET 

Szentgotthárdi Kft.   

Mostani beszámolási kötelezettségének minden megkeresett eleget tett. 

    A mellékletben együtt láthatunk minden vállalkozást, társadalmi szervezetet,  

    felügyelő bizottságot, amelyek  önkormányzatunk érdekeltségi körébe sorolhatók.       

     

    A vállalkozásainknál legtöbb helyen nőtt , vagy nem változott a létszám , egyedül    

    a Gotthárd –Therm Kft.-nél csökkent a tavalyihoz képest. 

    Az Ipari Park  Kft a kirótt telekadó fizetési-kötelezettség önkormányzati inkasszója  

     révén  2013. évi mérleg eredménye várhatóan negatív lesz. A telekadó körüli peres  

    eljárás még nem záródott le. 

    Romló tendecíát mutat a Régióhő Kft. is a lakossági ártámogatás, növekvő  

    kintlévőségek miatt. 

    A Gotthárd-Therm Kft.- nek jelentős bevétel kiesést jelentett a fürdő mellett  

    üzemelő 2013. április hónapban bezárt hotel. Üzemeltetése folyamatos tulajdonosi 

    támogatást igényel. 
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A többi vállalkozás visszaesésről nem számolt be, sőt egyes helyen pozitív eredményt 

ért el  pl .a VASIVÍZ Víz –és Csatornamű Zrt. , a jelentős árfolyamveszteség ellenére, 

ellátták feladataikat.  

 

Az önkormányzattal való kapcsolatukat alapvetően megfelelőnek, konstruktívnak 

értékelik, sőt több cég esetében példaértékű . Egyes cégekkel napi munkakapcsolatban 

vagyunk. 

 

Az önkormányzat közreműködésével létrejött civil szervezetek és alapítványok 

munkájukkal megkísérlik az önkormányzat tevékenységét segíteni (pl. Szentgotthárdért 

Közalapítvány), illetve van olyan szervezet is, amely Szentgotthárdon fontosnak ítélt 

cél elérésére jött létre és ehhez csatlakozott alapítóként az önkormányzat (pl. Brenner 

János Emlékhely Alapítvány). Van aki városi közfeladatokat támogat. (Szentgotthárd 

Közbiztonságáért Közalapítvány) vagy intézményen belül támogatja bevételeiből a 

tanulóit.(Szentgotthárd Szakképzéséért Alapítvány) 

Éves  erdőgazdálkodói feladatairól,tevékenységéről adott beszámolót az 

erdőgazdálkodó. 

Beszámoltak az egyes önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő 

bizottsági  elnöke illetve tagjai is a végzett munkájukról.  

Összességében egy teljes  képet  kaptunk  a beszámolók alapján a szervek 

tevékenységéről. 

Határozati javaslat: 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

-a SZET Szentgotthárdi KFT, a Régióhő Kft., az Ipari Park Kft., a Gotthárd-Therm 

Kft., a Vasivíz ZRt.,  

- a Brenner János Emlékhely Közalapítvány, a Szentgotthárdért Közalapítvány, a 

Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, a Szentgotthárd Szakképzéséért 

Közalapítvány; 

- Szentgotthárd város erdőgazdálkodója;  

- a Vasivíz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, a Régióhő Kft. Felügyelő Bizottságának 

tagja, Gotthárd-Therm Kft. felügyelő Bizottságának elnöke 

2013. évi munkájáról szóló, a mellékletek szerinti beszámolóit elfogadja.  

Köszönetét fejezi ki valamennyi beszámolót készítőnek az egész évi munkájáért és a 

hatékony, jó együttműködésre 2014-ben is számít.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. december 6. 

 

Huszár Gábor 

  polgármester 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
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KÉRDÕÍV 
 

Az Önkormányzati részvétellel működő vállalkozások,  

Az önkormányzat által létrehozott Közalapítványok 

Beszámolójához: 

 

 

1 Az közalapítvány neve:  Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

 Székhelye: Szentgotthárd,Széll K.tér 11. 

 

 kuratórium elnöke: Horváth Tibor.  

 

 

2.)A foglalkoztatottak,tagok száma: 5 fő (kuratórium) 

 

 2012-ben a létszám: 

    X nem változott 

 

 

 

3.)2013.évi legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, 

melyek felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A 

bűnmegelőzésen kívül célként szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása, anyagi 

eszközökkel valamint pénzjuttatás formájában. Ezen kívül minden olyan 

szervezetet támogatunk, mely részt vállal a bűnmegelőzésben. Stratégiai 

partnerünk ebben a Polgárőrség. Támogatjuk a különböző “prevenciós 

programokban” résztvevőket (SZEM,DADA,Egyiskola-Egypolgárőr Mozgalom).  

Támogattuk a Polgárőrség tevékenységét, valamint elismerve munkájukat 

szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállaltuk. Bevételeink a riasztó rendszerből 

befolyt összegekből tevődnek össze, valamint magánszemélyek által felajánlott 

pénz és technikai eszközökből. 

 

 

4.)A Közalapítvány 2013.évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

változások a 2012. évhet képest: 

 

Az Önkormányzat pályázati rendszerén keresztül a Közalapítvány ez évben sem 

kapott támogatást. Az APEH 1 %-os felajánlás keretében  17.564,- Ft bevételre 
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tett szert. A Kuratórium törekszik különböző pályázatokon való részvételre is, 

eddig eredménytelenül. Saját forrás felhasználásával 400.000.- forintot biztosított 

a Közalapítvány a Rendőrőrs túlmunka megváltásának fedezésére.  

 

Rendőrőrs túlmunka megváltása 400. 000,- 

Riasztó rendszer technikai fenntartása 350.000,- 

Technikai eszközök átadása a Rendőrőrs részére 165.786,- 

Könyvelés (2012.) 127. 000,- 

Banki költségek 34.000,- 

Papír, írószer, APEH nyomtatvány 22.452,- 

Kártyanaptár kiadása 35. 000,- 

Polgárőr rádiótelefon fenntartási költségei 101.231,- 

 

 

5.)Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Közalapítvány közötti kapcsolat 

tapasztalatainak rövid értékelése: 

 

A Közalapítvány az Alapítóáltal jóváhagyott Alapító okirattal és SzMSz.-el 

rendelkezik. Tevékenységünk a Város Bűnmegelőzési koncepciójával öszhangban 

van segíti annak megvalósulását. Céljainkat a Városi Bűnmegelőzési Bizottság is 

támogatja. 

 Az Önkormányzati deledáltak közül ismételten javasoljuk a Felügyelőbizottságba új 

tagok kinevezését, mert 2 fő-nek a munkahelye és tartózkodási helye megváltozott. 

 

 

 

 6./a-b.) A 2013.évben elért legfontosabb eredmények és negatívumok:  

 

Fő feladatunként a meghatározottak szerint tovább bővítettük a riasztó rendszert  

illetve rendeztük a kintlévőségeinket. Az így befolyt pénzeszközök felhasználása a 

Rendőrőrs által meghatározott célokra történ. Folyamatosan  támogatjuk a 

Polgárőrséget és a Prevenciós Programmban résztvevő  intézményeket és 

szervezeteket. 

Negatívumként jelentkezik az álltalános elszegényedés és a vállalkozók támogatá-

sának beszűkülése. 

 

 

7.)Jövõ évi célok,2014-ban várható nagyobb változások a Közalapítvány életében: 

 

A beérkező pénzeszközök függvényében a túlmunka megváltásának fedezetét 

átadjuk a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány részére, mely a bérszámfejtést 

elvégzi.  
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Ezen túlmenően továbbra is szeretnénk támogatni a Rendőrőrs benzinnel és 

technikai eszközzel történő támogatását a járőrözés érdekében valamint technikai 

fejlesztére.  

Hangsúlyozott tevékenységgé szeretnénk tenni, a tanulóifjúság felé a prevenciós 

célú bűnmegelőzési propagandánkat is. 

 

 

 

 

     Horváth Tibor sk. 

Kuratórium Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 

 

 

KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezése       Brenner János Emlékhely Alapítvány 
 

  

                                           székhelye:   Szentgotthárd Felső út 34. 
 

                                                           vezetője:    Dancsecs András 

                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma:    0 fő    Tagok száma: 9 fő 
 

    2013-ben a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          csökkent     nem változott 

        

 

 

 

3. A 2013. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 
 

2013 évben az Alapítvány korábbi vezetője – Dancsecs János - lemondott 
tisztségéről, 
helyére új vezető került Dancsecs András személyében. Az Alapítvány kiemelt 
jelentőségű feladata Brenner János boldoggá avatásának elérése, melynek 
előkészítése folyamatban van: a bekért iratok a Vatikán Római Hivatalába 
kerültek. 
A boldoggá avatás feltétele Brenner János emlékének folyamatos életben tartása, 
ennek okán az Alapítvány egyik kiemelt feladatának tekinti zarándokcsoportok 
fogadását és a vértanúhalált halt pap életútjának megismertetését. 
     

 
4. A szervezet 2013. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2012. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

           Az Alapítvány 2013. évi BEVÉTELEI: 211 465 Ft 
                                      2013. évi KIADÁSAI: 125 000 Ft 
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A bevételek magánszemélyek adományaiból és a Brenner Kápolnánál tartott misék 
perselypénzéből, a kiadások a  kápolna környékének gondozásából származnak. 
 

 
 

 
 

 
    

 5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

 tapasztalatainak rövid  értékelése:  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselője az Alapítvány ülésein jelen van, az 
ott történtekről tájékoztatva van. 
A jelentősebb, nagy létszámú rendezvények alkalmával az Önkormányzat segítséget 
nyújt. 
 

 
 
6 /a.) A 2013.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

 Brenner János emlékének napirenden tartásában kiemelt jelentőségűek a 
tavasztól őszig tartó időszakban a Brenner kápolnánál havonta megtartott 
szentmisék.  
2013-ban negyedik alkalommal kerül sor advent harmadik vasárnapját megelőző 
szombaton (Brenner János vértanúhalálának estéjén) tartott éjszakai 
zarándoklatnak. 
 
Az év során folyamatos a zarándokcsoportok fogadása. 
 
 

 
6/b.)  A 2013. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

 Évek óta folyamatos a kápolna területén a vadak, madarak okozta kártétel. 
 A kethelyi templom és a Brenner kápolna közti földút csapadékos időben szinte 
járhatatlan. 
Szentgotthárd városának turisztikai koncepciójában szerepel a vallási turizmus 
kialakítása és fejlesztése. Az Alapítvány kéri, hogy kerüljön megvizsgálásra annak 
lehetősége, hogy a két épület között a gyalogos közlekedésre alkalmas zarándokút 
megvalósulhasson, elsődlegesen pályázati források felhasználásával. 
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7.)Jövõ évi célok, 2014-ben várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 

 

A fent megfogalmazott célok, felsorolt programok továbbvitele, népszerűsítése, 
anyagi források bővítése, pályázati lehetőségek kiaknázása. 
 

 
 

 
 

                                                                                                            Dancsecs András  
                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása 
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KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezése: Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 
2.)  

                                           székhelye:9970. Szentgotthárd, Honvéd ú 10. 
 

                                                         vezetője:Bedics Sándor 
                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma:0 fő 
 

    2013-ben a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          csökkent     X nem változott 

       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2013. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

- 
 

4.)A szervezet 2013. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2012. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

Az előző évihez képest jelentősebb változás pénzügyi téren nem történt. A 
takarékos gazdálkodást tartottuk szem előtt. Az Alapító Okiratunkban 
meghatározott célokat támogattuk: 121. 893 Ft összegben. 
Egyetlen bevételi forrásunk volt; a személyi jövedelemadó 1 %-nak a felajánlásából 
196. 075 Ft-ot kaptunk. 
    

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

              tapasztalatainak rövid  értékelése:  
 

 A város önkormányzata részéről Labritz Béla képviselő (kuratóriumi tag) 
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kíséri figyelemmel, és segíti alapítványunk működését. 
 

  
 

6 /a.) A 2013.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

 A szűkös és korlátozott anyagi lehetőségeink néhány tevékenység 
támogatását tették lehetővé. Egy hagyományos, iskolánk által szervezett 
megyei rendezvényt, a III. Béla Középiskolai Informatikai versenyt 
támogattunk. Anyagilag segítettük legjobb asztalos tanulóink részvételét a 
tartományi, ausztriai nemzetközi versenyen. A szakmai tanulmányi 
versenyeken kiemelkedően szereplő diákok részére könyvutalványt 
vásároltunk, ezzel is elismerve eredményeiket. 

 
 

6/b.)  A 2013. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

 2013-ban is folytatódott az a tendencia, melyet az előző években 
tapasztaltunk: egyre csökken az 1 %-os felajánlások összege. Ennek 
következtében az alapítvány csak néhány, az Alapító Okiratában 
meghatározott célját tudja teljesíteni. 

 

7.)Jövõ évi célok, 2014-ben várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 
 

 A következő évben kiemelt cél lesz: az alapítvány bevételeinek növelése, 
annak érdekében, hogy a kitűzött célok teljesebben, eredményesebben 
valósulhassanak meg. 

 

 2014-től a kuratórium élén változás következik. Kuratóriumi elnök iskolánk 
új igazgatója, Tóthné Nagy Emese lesz. 

  
*Valamennyi kérdésre adott válasz külön lapon folytatható. 

 

 
                                                                                                   Bedics Sándor sk. 
                                                                                                              kuratóriumi elnök 
                                                                                                   Szerv Vezetőjének aláírása 

NAGYON KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT! 
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KÉRDÕÍV 

 

az önkormányzati részvétellel mûködõ vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához* 

 

1.) A szerv megnevezése: Szentgotthárdért Közalapítvány 

  

                                           székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.. 

 

                                                         vezetője: Molnár Piroska 

                                                  

2.)Foglalkoztatottak száma: 10 kuratóriumi, 3 ellenőrző bizottsági tag 

 

    2013-ban a foglalkoztatottak létszáma: 

          nőtt          csökkent     x nem változott 

       ( a megfelelő választ jelölje!) 

 

3.) A 2013. évi  legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

A kuratórium 1 tagja (Légrádi Edit) lemondott. Helyette Talabér Lászlónét javasolta 

az alapító önkormányzatnak a közalapítvány kuratóriuma. 

 

2012-ben a kuratórium ülésein többször felvetődött a Nepomuki János szobor 

pótlása a Rába-híd mellett. Labritz Béla tagtársunk közbenjárására Boa Endre 

fafaragó mester elvállalta a pótlását az eredeti faszobor mintájára. Ennek 

megvalósításához a Közalapítvány felhívással fordult a lakossághoz 

adománygyűjtésre. 2013-ban elkészült a szobor, felavatására augusztus 20-án került 

sor a városi ünnepség keretében. A szobor 450.000 forintba került, amit a 

közalapítvány forrásából, illetve az összegyűlt adományokból finanszíroztunk. A 

szállítást a SZET Kft. végezte, aminek összegét, 82.804 forintot ugyancsak a 

közalapítvány fizetett ki. 



 96 

 

 

4.)A szervezet 2013. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett 

  változások a 2012. évhez képest (szöveges értékelés): 
 

Mivel a közalapítványnak nincs munkaszervezete, pályázati tevékenységet nem 

folytat. Az 1 % adófelajánlás évek óta csökken, adományokat konkrét célokra 

gyűjtünk, idén a Nepomuki szobor elkészítésére. Az eddig összegyűlt felajánlásokat 

a szobor elkészítésére és szállítására fordítottuk. 

    

          5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat  

              tapasztalatainak rövid  értékelése:  

 

          A szentgotthárdért Közalapítványt az önkormányzat hozta létre, működéséhez 

minden segítséget megad. A működésben bekövetkezett változásokat, az 

adóhivatallal és a KSH-val való elektronikus adatszolgáltatást is az önkormányzat 

munkatársai végzik. 

 

 

6 /a.) A 2013.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

Legfontosabb eredményünk, hogy sikerült elkészíttetni Nepomuki Szent János szobrát, 

amit idén augusztus 20-án szenteltek fel. Ez nagy fegyvertény a közalapítvány életében, 

hiszen a sok évtizede hiányolt folyóvédő szent szobra méltó elhelyezést nyert a Rába-parti 

kis kápolnában. 
 
6/b.)  A 2013. évben tapasztalt negativumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

Az utóbbi két évben 4 tagunk is lemondott, szerencsére azonban sikerült helyettük új 

tagokat megbízni. 

A közalapítvány anyagi forrásai beszűkültek az utóbbi években, sok szervezet gyűjti a 

személyi jövedelemadó 1 %-át, illetve kicsi a kuratórium érdekérvényesítő ereje az 

adománygyűjtésekkor. 

 

7.)Jövõ évi célok, 2014-ben várható nagyobb  változások  a szervezet   életében: 

 

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk olyan közösségi célokat támogatni, összefogva 

más szervezetekkel, amelyek az egész város lakosságát érintik. Célunk, hogy olyan 

programokat támogassunk, amellyel maradandó érték teremtődik a kultúra. Az 

oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem területén. A konkrét feladatokat a 

decemberi kuratóriumi ülésen fogalmazzuk meg. 

 

*Valamennyi kérdésre adott válasz külön lapon folytatható. 
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                                                                                                   ............................................. 

                                                                                                    Szerv Vezetőjének aláírása 

         Molnár Piroska 

NAGYON KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ VÁLASZAIT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss János 

Erdőgazdálkodó, erdészeti szakszemély 

Nyilvántartási kódja: 040967 

Szentgotthárd, Vakarcs Kálmán utca 46. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úrnak       

Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

      

   Tárgy: Beszámoló az erdőgazdálkodói feladatok ellátásáról a

 2013.évben  

 

Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2010 szeptembere óta látom el Szentgotthárd Város Önkormányzata 

erdőgazdálkodói feladatait, legutóbbi beszámolóm,  2012  decembere óta 

az alábbi tevékenységeket végeztem. 

  

 A 2013. év első hónapjaiban tekintettel a nagymértékű hóesésre ill. a 

kemény fagyokra rendszeresen ellenőriztem  Szentgotthárd Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületekben illetve a 

közterületein az esetleges hótöréses állapotokat, károsításokat. 

    Szerencsére nem történt  hótöréses károsítás. 

 Rendszeres ellenőrzéseket tartottam az erdőterületekben való 
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engedély nélküli mozgás, fatolvajlás megelőzése céljából az 

önkormányzati erdőkben. 

 A tavaszi hónapokban átvizsgáltam a közterületen álló fák állapotát, 

tekintettel arra, hogy a tavalyi év során számos beteg egyedet 

eltávolítottunk, így ezen okból fakitermelésre nem tettem javaslatot. 

 A hajdani strand és a Kossuth Lajos utcai háztömb között egy beteg 

140 éves öreg tölgyfa kivágását és eltávolítását irányítottam, ez a 

lakóépületet, emberi életeket is veszélyeztetett, eltávolítása 

szükségszerű volt. 

 Az év során szükségessé vált az Erdőgazdálkodói nyilvántartásba 

vételi kérelem újbóli benyújtása a Vas Megyei Kormányhivatalhoz, 

amit megtettem, de a dokumentációt még nem kaptam kézhez. 

 Az téglagyár  és a szeméttelep melletti út, hsz: 0146/6, beerdősült, 

lakossági igény jelentkezett a letermelésére a faanyag felhasználása 

végett. A Vas Megyei Kormányhivatal erdőfelügyelőjével, Hován Iván 

Úrral megvizsgáltuk a területet, majd azt a döntést javasoltam a PH 

munkatársának, Tófei Zsolt Úrnak, hogy ezt ne engedélyezzék, 

ugyanis a fakitermelés hatna a vízelvezetési problémákra, a kérdést 

tehát komplexen, a vízelvezetést megoldva célszerű kezelni. 

 A  város vagyonát képező erdőterületek bejárását, az erdők és 

erdősült önkormányzati ingatlanok állapotának ellenőrzését az év 

folyamán folyamatosan végzem. 

 Erdő értékesítés céljából értékbecsléseket végeztem a Polgármesteri 

Hivatal kérésére, két ilyen tevékenység Rábafüzes területen jelenleg 

még folyamatban van. 

 Molnár Márta ea. megkeresésre azonosítottam,bejártam, felmértem 

Szentgotthárd-Farkasfa területén Soós Imre temetési költségeit fedező 

erdőingatlant, az erdőterület önkormányzati tulajdonba vonásának 

eljárását a Polgármesteri Hivatal megindította.  
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 Az 1956-os emlékerdő  kialakult erdő, felnőtt olyan méretűre, hogy 

abban már pótlásra nem, de rendszeres ápolásra szükség van, az 

évenkénti kaszálást, az utak karbantartását kell biztosítani benne. 

 A szociális alapú rászorultság szerint az Önkormányzat a város 

csupán a strandnál levágott tölgyfát ajánlotta ki  tüzifának, a téli 

hónapokban szükség szerint ez ügyben  közreműködöm. 

 Az adventi idő kezdetére beszereztem a karácsonyfákat a Színház 

számára valamint a város központi terére. 

 Munkámról és tapasztalataimról  év közben beszámoltam a 

Polgármesteri Hivatalnanak, az aktuális teendőket  rendszeresen 

egyeztetem. 

 

Szentgotthárd, 2013. november 30. 

    Tisztelettel: Kiss János erdész        
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KÉRDŐÍV 

 

az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához 

 

 

 

1.) A szervezet megnevezése: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 

székhelye: Szentgotthárd, Füzesi út 8. 

 

vezetői: Takáts József ügyvezető 

 

2.) Foglalkoztatottak száma: 57 fő, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak nélkül. Az 57 

főből közfoglalkoztatott 15 fő. 

 

2013-ban a létszám: 

X nőtt  csökkent  nem változott 

 

3.) A 2013. évi legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

A SZET Kft érdemi gazdasági tevékenységét 2013-ban kezdte meg az ÖKV feladatellátása 

folytatásával, ill. új tevékenységek végzésével a következők szerint: januártól temető üzemeltetés 

és kegyeleti szolgáltatások, önkormányzati bérlakások bérbeadása, kezelése; áprilistól zsákos 

hulladékszállítás, sportpálya-üzemeltetés; májustól 6 db keretmegállapodás értelmében 

parkfenntartás, köztisztaság, önkormányzati intézmény-fenntartás, mozi üzemeltetés; júniustól 

társasház-kezelés, közcélú foglalkoztatás; júliustól garázsok bérbeadása, Alpokalja Motel 

működtetése, fizetőparkoló rendszer működtetése. 

 

4.) A szervezet 2013. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett változások a 

2012. évhez képest: 
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- A SZET Kft 2012-es mérleg szerinti eredménye 73 eFt 

- A SZET Kft 2013.12.31-iki várható mérleg szerinti eredménye pozitív 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat tapasztalatainak 

rövid értékelése: 

- Napi kapcsolattartás zajlik mind vezetői, mind alkalmazott szinten. 

- A kapcsolattartás konstruktív, jó hangulatú, kiegyensúlyozott, folyamatos, egymást segítő. 

- A SZET Kft üzleti tevékenységét – feladatait, átmeneti nehézségeit, eredményeit - a 

tulajdonos önkormányzat a kötelező beszámolóktól függetlenül is részletesen ismeri. 

 

6 /a.) A 2013.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

- Az önkormányzati megbízásokban szereplő feladatok határidőre, jó minőségben történő 

teljesítése. 

- A vállalkozói tevékenység keretében végzett feladatok jó színvonalú ellátása, a SZET Kft 

adottságaihoz, erőforrásaihoz illő piaci lehetőségek felkutatása, megtalálása. 

- A SZET Kft stabil pénzügyi helyzetének, tartozás-mentességének megteremtése. 

- Szemléletváltás, ütemváltás megvalósítása a középvezetői és az alkalmazotti körben. 

-  Az ÖKV külső szállítókkal szemben elvesztett bizalomvesztésének helyreállítása, 

kedvező külső cégmegítélés kialakítása. 

 

6/b.) A 2013. évben tapasztalt negatívumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

- Átmeneti likviditási nehézségek a később realizálódó bevételek miatt. 

 

 

7.) Jövő évi célok, 2014-ban várható nagyobb változások a szervezet életében: 

 

- Várható tevékenység-bővülés. 

- Eszközoldal erősítése, fejlesztése, modernizálása. 

- Piaci tevékenység arányának növelése. 

- Bérlakás, temetkezési ágazat terén nagyobb forrásráfordítás 

- Továbbra is konstruktív együttműködés szakmai javaslattételeken keresztül az önkormányzat 

hatékonyságnövelése érdekében. 

 

 

 

A kérdőívet kitöltötte: 

 

Takáts József 

ügyvezető 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. december 03. 
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KÉRDŐÍV 

 

az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások, 

az önkormányzat által létrehozott közalapítványok 

beszámolójához 

 

 

 

1.) A szervezet megnevezése: Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft 

(SZIP) 

 

székhelye: Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

vezetői: Walter Lorenz, Mag. Harald Zagiczek 

 

2.) Foglalkoztatottak száma: 0 

 

2013-ban a létszám: 

nőtt  csökkent  X nem változott 

 

3.) A 2013. évi legjelentősebb változások a szervezet életében: 

 

Tulajdonosi értelemben nem történt változás. Az osztrák ügyvezetés folyamatos kapcsolatot 

igyekszik tartani az Önkormányzattal. Az AMES Hungária Kft számára két ingatlan bérbeadása 

kezdődött meg 2013.11.07-től. Területértékesítés nem történt. A SZIP Kft főtulajdonosa 

megvételre ajánlotta a SZIP Kft tulajdonában lévő területeket az Önkormányzat számára. A 

telekadó körüli peres eljárás még nem záródott le. 

 

4.) A szervezet 2013. évi pénzügyi helyzete, a pénzügyi téren bekövetkezett változások a 

2012. évhez képest: 
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- A SZIP mérleg szerinti eredménye 2013. évre vonatkozóan várhatóan negatív lesz. 

- A SZIP működési célú kiadásai jelentősen nem változtak, a gazdálkodás takarékos. 

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a szervezet közötti kapcsolat tapasztalatainak 

rövid értékelése: 

 

- A kapcsolattartás folyamatosnak mondható mind vezetői, mind közreműködői szinten. 

Egyes kérdésekben (pl. telekadó) jogi természetű lépéseket is foganatosítottak a felek. 

- A tervezett hulladékégető kérdéskörének lezárulása a kapcsolatok kismértékű élénkülését, 

javulását eredményezte. 

-  A SZIP-hez betelepülési szándékkal érkező befektetők, vagy érdeklődők kérdésében 

várhatóan taggyűlések során kap tájékoztatást az önkormányzat. 

 

6 /a.) A 2013.évben elért legfontosabb eredmények rövid szöveges ismertetése:  

 

- Nem történt területértékesítés, ingatlan bérbeadás igen (AMES Hungária Kft) 

- A befektetői érdeklődések kezelése elsődlegesen az ügyvezetés által történik 

- A SZIP érdekkörébe tartozó SZLC  Kft változatlan szintű kapacitás-hasznosítása 

- Tárgyalások folynak a SZIP tulajdonú területek Önkormányzati tulajdonba adásáról 
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6/b.) A 2013. évben tapasztalt negatívumok rövid, szöveges ismertetése. 

 

- A SZIP Kft nem realizált pénzügyi bevételt, a működést a többségi tulajdonos finanszírozza. 

 

 

7.) Jövő évi célok, 2014-ban várható nagyobb változások a szervezet életében: 

 

- SZIP területértékesítés az Önkormányzat számára. 

- Marketingtevékenység erősítése. 

- További területértékesítések előkészítése a piaci környezet adta lehetőségek függvényében. 

- Cél a munkahelyteremtés, melyhez szükséges alapinfrastruktúra rendelkezésre áll. 

- Rendszeres, konstruktív kommunikáció a tulajdonosok között 

 

 

 

A kérdőívet kitöltötte: 

 

Takáts József 

megbízott 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. december 03. 
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Beszámoló a VASIVÍZ Zrt Felügyelő Bizottságában  2013. évben végzett 

munkáról 
 

Előzmények : a VASIVÍZ Zrt közgyűlése 2011. 05. 27.-én  – a 2010. évben módosított 

Alapszabályában levő delegálási elveknek  megfelelően – a lejárt mandátumú igazgatósági és 

felügyelő bizottsági tagok helyett, 5 fő igazgatósági és 6 fő felügyelő bizottsági tagot választott. 

Az igazgatósági tagok mandátuma 4 évre, míg a felügyelőbizottsági tagoké  (kivéve Szombathely 

városét és a Zrt dolgozói által delegált két főét, akiknek 4 évre) 2 évre szól. A Zrt Közgyűlése – 

Szentgotthárd, Körmend, Vasvár városok közös delegáltjaként – a 29/2013. (VII.05.) határozata 

szerint ismét a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Fekete Tamást. 

 

A VASIVÍZ Zrt legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek (tulajdonos 

önkormányzatok) összességéből áll. A Közgyűlést évente legalább kétszer az Igazgatóság hívja 

össze. Az öt tagú Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, 

képviseli a társaságot. Kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét, feladata a társaság  átfogó 

irányítása az operatív munkaszervezet útján, gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgatóval 

kapcsolatban. Az Igazgatóság tagjai közül elnököt választ. Az Igazgatóság elnöke jelenleg Illés 

Károly. 

A hat tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság 

tagjaitól, a részvénytársaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, 

bankszámláját, iratait, és pénztárát bármikor megvizsgálni,, vagy szakértővel a társaság 

költségére megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, hatáskörét a Felügyelő 

Bizottság ülésén gyakorolja.  A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Dr Szakács 

Dávid FB lemondott tisztségéről, így helyette a tagok Lazáry Viktort, Szombathely Város által 

javasolt tagot választotta a Felügyelő Bizottság elnökének..  

A Felügyelő Bizottság a munkáját a gazdasági év elején meghatározott és elfogadott munkaterve 

alapján, illetve a változó jogszabályok következtében  felmerülő feladatoknak megfelelően végzi. 

A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság Közgyűlése részére ellenőrzi a Zrt ügyvezetését, 

működését, gazdálkodását. Ellenőrzi, hogy a társaság tevékenysége  jogszabályba,  

alapszabályba, közgyűlési határozataiba ütközik-e. Rendszeresen megvizsgálja és ellenőrzi a 

Közgyűlés elé kerülő anyagokat, előterjesztéseket, beszámolókat, üzleti jelentéseket. A 

Számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság közgyűlése csak a Felügyelő Bizottság 

írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

A VASIVÍZ  részvénytársaságot 1996. 10. 01.-én a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 

jogutódjaként Szombathely, Kőszeg, Csepreg, Sárvár, Vasvár, Körmend, Szentgotthárd, összesen  

167 település és Vas megye Önkormányzata alapította a 7.537 milliárd Ft törzstőkéjű gazdasági 

társaságot. A törvényi előírásoknak megfelelően, 2006. 01. 01-én zártkörűen működő 

részvénytársasággá átalakult VASIVÍZ Zrt   Vas megye egyik meghatározó gazdálkodó 

szervezete, megyénkben 202 településen, 230.000 fogyasztónak szolgáltat ivóvizet, 77 

településen gyűjti, vezeti el és 24 szennyvíztisztítóban kezeli a keletkező szennyvizet, üzemelteti 

a Szombathelyi Fedett Uszodát és Termálfürdőt.          
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A VASIVÍZ Zrt működésében 2013. január 1-től lényeges változások következtek be. Az 

Országgyűlés által  2011. decemberében elfogadott, a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. Törvény (Viziközmű törv. 79 §.(1) bek.) előírásainak megfelelően,  a tulajdonos 

önkormányzatok visszakapták a Zrt-be apportált, területükön levő, viziközmű (ivóvíz, szennyvíz) 

vagyontárgyakat, továbbá átadás/átvételre kerülnek ez idáig a Zrt tulajdonában levő viziközmű 

hálózathoz kapcsolódó ingatlanok (kutak, szennyvízátemelők területe) is. Mivel egy adott 

vízhálózathoz több település is kapcsolódik, ezért az ingatlanok tulajdoni hányada a települések 

lélekszámának arányában került megállapításra. 

A vagyonátadást követően a jegyzett tőke a társaságnál 2/3-ára zsugorodott, a tulajdonos 

önkormányzatok részvény névértékei 24 % - al csökkentek, a tulajdoni hányadok válto-

zatlansága mellett. Mivel a részvények felülbélyegzése  - tervtől eltérően – nem volt 

elfogadtatható, ezért új, csökkentett névértékű részvények kerültek kinyomtatásra. 

A viziközmű hálózatok használatáért a tulajdonos önkormányzatoknak a VASIVÍZ Zrt a 

megkötött üzemeltetési szerződéseknek megfelelően, használati díjat fizet, melyet alapvetően a 

viziközművek felújítására, fejlesztésére (amortizáció) lehet fordítani.  

A legnagyobb tulajdonos kezdeményezésére a VASIVÍZ Zrt közgyűlése 2013. október 18.-án 

tőkekivonásról (alaptőke csökkentésről) döntött a 42/2013.(X.18.) számú határozatának 

megfelelően : 

A Közgyűlés 92,08 % „igen”, 0,25 % „nem” és 7,67 % „tartózkodás” szavazattal elfogadta a 

tulajdonos önkormányzat által kezdeményezett tőkekivonás végrehajtását a VASIVÍZ ZRt. 2013. 

július 31-ei évközi mérlege alapján, mely szerint a 24 %-kal történő leértékeléssel a tőkeelemek 

az alábbiak szerint változnak: 

 Jegyzett tőke 1.545.187.500,-Ft-ról, 1.174.342.500,-Ft-ra változik, a jegyzett tőke 
csökkenés összege 370.845.000,-Ft, 

 Tőketartalék 1.621.534,30 Ft-ról , 1.232.366,07 Ft-ra változik, a tőketartalék 

csökkenés összege: 389.168,23 Ft, 

 Eredménytartalék 1.610.832.508,44 Ft-ról, 1.224.232.706,41 Ft-ra változik, az 
eredménytartalék csökkenés összege: 386.599.802,03,- Ft, 

 Saját tőke csökkenés összege 757.833.970,26 Ft. 
A névre szóló részvények névértéke az alábbiak szerint változik: 

 A sorozatú összevont, 2.050.000 Ft névértékű részvény 1.558.000 Ft címletűre 

változik, 

 B sorozatú összevont, 205.000 Ft névértékű részvény 155.800 Ft címletűre 
változik, 

 C sorozatú összevont, 20.500 Ft névértékű részvény 15.580 Ft címletűre változik. 
A névre szóló részvények névértékének változását a társaság felülbélyegzéssel oldja meg. 

 

A tőkekivonás, Szentgotthárd Város Önkormányzatának - a 4.593 % tulajdoni hányada 

megtartása mellett -  34.807.313,- Ft-ot jelentett. 

 

  

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény (Viziközmű törv. 79 §.(1) bek.) 

előírásai értelmében a tulajdonos önkormányzatoknak – meglévő üzemeltetési szerződések esetén 

– vagyonértékelést kell végeztetniük legkésőbb 2015. december 31.-ig. A vagyonértékelést az 

adott vízrendszeren (Szentgotthárd és a vízrendszerre kapcsolódó környező települések) levőknek 

közösen célszerű elvégeztetniük. A költségeket a tulajdonos önkormányzatoknak kell viselniük. 

A vagyonértékelés az önkormányzati vagyon- nyilvántartásba vételhez is szükséges.  
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A Vksztv (2011. évi CCIX. Törvény) előírásainak megfelelően, a VASIVÍZ Zrt kérelmére, a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az 1970/2013. számú határozatában a Zrt-

nek Vízközmű-szolgáltatói működési engedélyt adott. 

 

A Felügyelő Bizottság a 2013. évre vonatkozó  munka- és ülésterve szerint  rendszeresen el-

lenőrizte az Igazgatósági határozatok végrehajtását, a menedzsment havi beszámolói alapján a Zrt 

eredménytervének alakulását. Tájékozódott a szombathelyi szennyvíztisztító üzemeltetéséről, 

figyelemmel kísérte a szombathelyi Termálfürdő és Fedett uszoda működését. Feladatai közé 

tartozott a 2012. január 1-el hatályba lépett Vízi-közmű törvény előírásai szerinti Zrt átalakítási 

feladatok ellenőrzése is.  

Folyamatosan áttekintette a VASIVÍZ Zrt üzleti tervének teljesítését,  bérgazdálkodását, 

vagongazdálkodását, a helyszínen (Szentgotthárd) ellenőrizte a leltározás lefolytatását.  

A 6 fős Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységét a munkaterve alapján,   a tulajdonos 

önkormányzatok véleményeinek, érdekeinek és a vonatkozó jogszabályoknak a  figyelembe 

vételével végezte.   

A Felügyelő Bizottság eddigi ellenőrzései alapján megállapítható, hogy a VASIVÍZ Zrt a 

Közgyűlés által elfogadott  üzleti terve szerint, az Igazgatósági határozatok, a vonatkozó 

jogszabályok és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően jogszerűen és eredményesen működött.   

 

Szentgotthárd, 2013. 12. 04.  

                                                                                                    

                                                                                                                                                            

                                                                                                          Fekete Tamás 

                                                                                                Felügyelő Bizottság tagja 
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Virányi Balázs                                                                                             Tárgy:Beszámoló 

RÉGIÓHŐ Kft felügyelő bizottságának tagja  

viranyi@szentgotthard.hu 

 

Szentgotthárd Város Képviselő -testülete 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

jegyzo@szentgotthard.hu 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A Régióhő Kft felügyelő bizottsága háromtagú. Körmend képviseletében Tóth Gábor, Vasvár 

képviseletében Szabó László, Szentgotthárd képviseletében pedig én látom el a feladatot. 

  A 2012 évi beszámoló óta  hivatalosan négy alkalommal ülésezett a felügyelő bizottság         ( 

2012 december 17, 2013 május 03, május 23, október 11 ).  

 

Rendszeresen áttekintjük az aktuális gazdálkodási kérdéseket. Folyamatosan tájékozódunk a 

(kötelező) szabadpiaci földgázvételezés és az ehhez nem igazodó hatósági ármeghatározás 

következményeiről. A gázévre a földgáz közbeszerzést a cca. 300 millió m
3
 gázigényű MATÁSZ 

szervezettel (távhős szakmai szervezet) közösen bonyolította a Kft. A nyertes kereskedő a 

jelenlegi gázévre is  a GDF SUEZ lett. 

 

Figyelemmel kísérjük a likviditási problémák okait ( növekvő kintlévőségek alakulása, kalkulált 

hő árak és a gáz ár viszonya, jogszabályi változások stb.) és ezekre megoldásokat javasolunk az 

ügyvezetés számára. 2012 év végén sikerdíjas szerződést kötöttünk egy adósságkezelő céggel. 

Akkor 50 ügyet adtunk át kb 30 millió Forintos értékben. A 2012-13 fűtési szezonban a működési 

likviditási problémák kezeléséhez hitelt tudtunk igénybe venni.  

A rezsicsökkentési programhoz kapcsolódó állami támogatási rendszer Szentgotthárd esetében jól 

kompenzál. 

 

Állandó napirendi pontként foglalkozunk a műszaki állapotokkal, a karbantartásokkal és a 

szükséges fejlesztésekkel, a futó (nyertes) korszerűsítési pályázatunkkal. 

Üzembiztonságunk az idős eszközállomány ellenére megfelelő.   

 Sajnos a z NFÜ 2012 szeptembere óta "ellenőrizte" a projekt műszaki- és jogi tartalmát. Az 

utóbbival minden józan határidőt túlléptek, ennek következtében meghiúsult a nyári műszaki 

kivitelezés lehetősége, valamint a banki finanszírozási szerződés is bedőlt. Ezzel együtt a banki 

procedúrák folyományaként a korábban rendelkezésre álló folyószámla- és egyéb hitelek 

lehetősége is időszakosan megszűnt. Továbbá ennek okán új műszaki- és banki finanszírozási 

közbeszerzéseket kell kiírni... 

 

A mérlegbeszámoló kapcsán el kell mondanom, hogy a Kft a 2012.évet 3813 ezer Ft mérleg 

szerinti eredménnyel zárta. Körmend esetében 12,078 millió Ft nyereségről, Vasváron  6,014 

mailto:viranyi@szentgotthard.hu
mailto:jegyzo@szentgotthard.hu
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millió Ft veszteségről, Szentgotthárdon  1,804 millió Ft összegű veszteségről tudok beszámolni. 

A szegénység és a magas árak miatt romlik a fizetési morál, növekszik a kintlévőség aránya.  

 

A körmendi eredményben fontos szerepet játszik az a tény, hogy ott 60 % feletti biomassza 

tüzelő aránnyal tudnak hőt termelni. Vasváron leálltak a biomasszás fejlesztéssel, helyette a 

részben már meglévő geotermális hőtermelést fejlesztik. Szentgotthárdon csak földgáz alapon 

történik hőtermelés, melynek korszerűsítése hozhat csak megtakarítást. Ezért jelent súlyos 

többletkiadást számunkra az, hogy a nyár folyamán az említett beruházásokat nem tudtuk 

megvalósítani. 

 

A bizottsági munkán kívül folyamatos munkakapcsolatban állok Igazgató Úrral, a műszaki 

vezetővel, a helyi dolgozókkal és a Kft energetikus kollégájával is. A fogyasztói észrevételekhez, 

panaszokhoz köthető egyeztetéseken, lakossági összejöveteleken felkérésre szívesen részt veszek.  

 

Szentgotthárd, 2013-12-09 

 

Tisztelettel! 

Virányi Balázs sk 
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E L Õ T E R J E S Z T É S 

 

                                    a Képviselő- testület 2013. december 18.-i ülésére. 

 

Tárgy:  2014. évi  képviselő-testületi, bizottsági  munkatervek elfogadása. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület ! 

Mellékelten előterjesztem Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi Képviselő-testületi 

és állandó bizottsági munkaterveit.  

A munkatervekre javaslatot kértünk a terület Országgyűlési Képviselőjétől, képviselőktől, külső 

bizottsági tagoktól. nemzetiségi önkormányzatoktól,  önkormányzati és kistérségi 

intézményeinktől,  a törzskartól. 

Szép számmal kaptunk javaslatot a képviselőktől, bizottsági tagoktól és a törzskartól. 

A beérkezett javaslatokat amennyire lehetett figyelembe vettük a munkaterv készítésénél. 

A mellékletnek része a 2014. januári terv is, ezt azonban a kialakult gyakorlatnak megfelelően 

már egy évvel ezelőtt elfogadtuk – annak érdekében, hogy a decemberi elfogadás után elegendő 

idő maradjon a következő januári előterjesztések előkészítésére. Tehát kérem, hogy a 2014. 

januári munkatervet csak tájékoztatásnak tekintsék. Ugyanakkor tartalmaz az anyag javaslatot a 

2015. januári hónapara is – ugyancsak a kialakult gyakorlatnak megfelelően. 

Az igaz, hogy 2014 októberében ennek a képviselő-testületnek lejár a mandátuma és a jövő év 

októberét követően lehetséges, hogy más összetételű testület lesz, de mivel a rendeletünk szerint 

munkaterv nélkül nem működhetnek testületeink, továbbá témák és áttekintendő területek akkor 

is lesznek, így véleményünk szerint a munkaterv önkormányzati választások utáni időszakra is 

határozhat meg napirendeket.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a munkatervek elfogadását.  

                                        

Határozati javaslat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja    

     Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  2014.évi munkatervét és az   

     Önkormányzat állandó bizottságainak 2014. évi  munkaterveit. 

     Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  2014.évi munkatervét  és  

     az  állandó bizottságok  2014. évi munkaterveit az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

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

    Határidő:azonnal 

    Felelős: Huszár Gábor polgármester 
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 Szentgotthárd, 2013. december  5.                                                                                      

 

                                                                                   Huszár Gábor 

                                                                                    Polgármester 

 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      jegyző 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

2014.ÉVI 

MUNKATERVE 
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I. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évben kiemelt figyelmet fordít: 

 
 

- 2014.évi európa uniós , országgyűlési és helyi önkormányzati, nemzetiségi választások      

  előkészítésére. lebonyolítására. 

    

- az  önkormányzati  és nemzetiségi törvényből adódó feladatok végrehajtására. 

 

- az intézmények működése kapcsán kiépített kontrollrendszer hatékony működtetésére, ennek  

  segítségével az  ellenőrzés erősítésére,  

 

 - A  civil szervezetekkel való együttműködés erősítésére. 

 

- Az idegenforgalom fejlesztésére. 

 

- az önkormányzat feladatainak szakszerű ellátására – ennek érdekében kontrollrendszer 

működtetésére.  

 

- a belső ellenőrzési vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésének figyelemmel       

   kísérése.   

 

- a környezetvédelem, az energiatakarékosság, energiahatékonyság erősítésére, a fenntartható  

  fejlődés városi programjának működtetésére. 

 

- a hely kulturális és történelmi értékek feltárására és erősítésére. 

 

- a térségi és külkapcsolatok eredményes fenntartására. 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 



 114 

 

 

 

 

II. 

 

A képviselőtestület ülései és azok napirendje: 

 

2014. január 29. 

 

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. 

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Képviselő-testület  állandó bizottságai 

                 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje:2014. január 20. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető 

 

             

  2.) Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata. 

        Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

                A napirend előterjesztésének határideje: 2014. január 20. 

                A napirend elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

                 

          3.)  Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések   

                 végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

      Előadó: Jegyző 

 

     A napirend előkészítésében részt vesznek: 

     Pénzügyi Csoport 

     Közbeszerzési ügyintéző 

  

    A napirend előterjesztésének határideje: 2014. január 20. 

    A napirend elkészítéséért felelős:  Jegyző 

 

   

       2014. február 26. 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete. 

      Előadó:  Polgármester  

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

       Képviselő-testület állandó Bizottságai 

       Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
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       A napirendet véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

       A napirend előterjesztésének határideje: 2014.február 17. 

       Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető       

  

      

    2.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

       Tanácsában végzett munkáról.  

         Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2014.február 17. 

           A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

 

   3.) Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi  tevékenységéről, 

          valamint az Egyesület 2014. évi munkatervéről. 

     Előadó: Polgármester    

 

         A napirend előkészítésében részt vesznek: 

         Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

         Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

          

         A napirend előterjesztésének határideje: 2014.február 17. 

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

 

    4.) Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon –a szakma képviselőinek bevonásával,  

         idegenforgalmi adózás tapasztalatai. Térségi koncepció kidolgozása a turizmus- 

         marketing-idegenforgalom körében – a TDM-el együttműködve.           

        Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program  

        végrehajtásáról. 
         Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

            Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

            Szentgotthárd és Térsége TE. 

Gotthárd Therm Kft. 

            Adócsoport  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A napirend előterjesztésének határideje: 2014.február  17. 

         Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 
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     2014. március 26.  

 

    1.)  Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2013. évi  

     munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2014. évben.  

    2014.évi cselekvési terv elfogadása. 

      Előadó: Polgármester 

 

     A napirend előkészítésében részt vesznek: 

     Szentgotthárdi Civil Fórum 

          Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

 

     A napirend előterjesztésének határideje: 2014. március 17. 

          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások  

                                                                        Vezetője 

 

      2.) Beszámoló a helytörténeti tevékenységről.  

Előadó: Polgármester 
 

      A napirend előkészítésében részt vesznek: 

      Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója 

     Helytörténeti Klub 

     Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 
 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2014. március 17. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások  

                                                                        Vezetője 

 

       3.) Közterületek gondozása, a város egész területét átfogó stratégia kidolgozása. 

            Tájékoztató a 2014.évben várható önkormányzati utak, járdák felújításáról. 

             Előadó: Városüzemeltető Vezető 

 

             A napirend előkészítésében részt vesznek: 

  Városüzemeltetés 

 

     A napirend előterjesztésének határideje: 2014. március 17. 

          Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető 

 

 

    2014. április 30. 

      

1.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.  Beszámoló Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának  

      2011-2014. évi munkájáról. 

               Előadó: Jegyző  

 

           A napirend előkészítésében részt vesz: 

           Rendőrőrs Szentgotthárd (felkérésre) 

           Polgárőr Egyesület (felkérésre) 

           Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

           Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala 
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           Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

           Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság (a napirend előzetes megtárgyalásával) 

           Közterület felügyelők 

      

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2014.április 22. 

           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi Külkapcsolati terve. A 2013.  

évi külkapcsolatok tapasztalatai. A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése. 
         Előadó: polgármester 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

 

      A napirend előterjesztésének határideje: 2014. április 22. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások  

                                                                          Vezetője         

                  

          3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata  2013. évi költségvetésének zárszámadása. 

               Előadó: Polgármester 

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

              Könyvvizsgáló 

              Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

              Az előterjesztést véleményezi: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

                                                                Könyvvizsgáló 

 

              A napirend előterjesztésének határideje: 2014. április 22. 

              Az  előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető 

 

             

2014. május 28. 

 

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  
                   megvalósulásáról. Az egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete  

                  2014. évben. 

      Előadó: Polgármester 

 

     A napirend előkészítésében részt vesznek:  
                 Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

     Rendelőintézet intézményvezetője 
      

                 A napirend előterjesztésének határideje:2014.május 19. 

                  Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások  

                                                                                Vezetője         
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            2.)  Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.          
           Előadó:  Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek 

               Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

                

              A napirend elkészítésének határideje: 2014. május 19. 

              Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások  

                                                                            Vezetője         

       

3.)Értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai  

                 ellátásáról. 

        Előadó: Jegyző 

 

                A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

                Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

                 

                A napirend elkészítésének határideje: 2014. május 19. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

            4.)Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

                 feladatairól. 

                  Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                  Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

                  Gondozási Központ 

 

                 Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2014. május 19. 

                 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  

 

         

2014. június 25. 

 

            1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. 

         Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

         új lakások építésének lehetőségeiről. 

                Előadó: Polgármester 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Városüzemeltetés 

               Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2014. június 16. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző     
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2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös  

tekintettel a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a 

szelektív hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági 

visszajelzésekre.  A környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

                  Előadó: Polgármester        

 

                  A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                  Városüzemeltetés  

                  Környezetvédelmi tanácsnok 

 

                  Az előterjesztés határideje: 2014. június 16. 

                  Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető      

 

              

 

  3.) A SZEOB beszámolója a 2013/2014-as nevelési évről. 
                   Előadó: Polgármester 

   

                  A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                  SZEOB intézményvezető 

                  Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

 

                  A napirend előterjesztésének határideje: 2014. június 16. 

                  A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások  

                                                                         Vezetője                                                   

                    

       

2014. július  ülésszünet. 

 

2014. augusztus 27. 

 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

      Előadó: Polgármester 

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

            Könyvvizsgáló 

            Pénzügyi Csoport 

 

           A napirend előterjesztésének határideje: 2014.augusztus 18. 

           Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető 

 

2.) Sportban rejlő lehetőségek kiaknázása: a sportturizmus lehetőségei; 

sportfinanszírozás új rendszerének lehetőségei. 

       Előadó: Polgármester 

 

       

 

      A napirend előkészítésében részt vesznek: 

            Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 
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             A napirend előterjesztésének határideje:2014.augusztus 18. 

             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző                    

 

            

2014..szeptember 24. 

 

 

      1.)Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról.  

          Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről. 

Előadó: polgármester                                                                                  

             jegyző 

 

  A napirend előkészítésében részt vesznek: 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

A napirend előterjesztésének határideje: 2014. szeptember 15.          

 

 

     2.) Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2014. évi tevékenységéről. 

    Előadó: polgármester 

           

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

Városrészi önkormányzatok vezetői 

 

A napirend előterjesztésének határideje: 2014. szeptember 15. 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 

 

 

2014. október … (várhatóan) 

  

Alakuló ülés.  

     

 

                                

      

  2014. október 29. 

      

Közmeghallgatás. 

       

         1.) Szentgotthárd város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója. 

              Előadó: Polgármester 

 

        A napirend előkészítésében részt vesznek: 

              Képviselő-testület állandó bizottságai. 

        Pénzügyi csoport 

 

        A napirend előterjesztésének határideje: 2014. október 20. 

             Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető   
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2.)Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

                  irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

                  Előadó: Városüzemeltető vezető 

                     

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                Városüzemeltetés 

                 Pénzügyi Csoport 

 

                A napirend előterjesztésének határideje: 2014.október 20. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető 

 

3.) A közlekedés helyzete Szentgotthárdon. 

     Előadó: Városüzemeltető Vezető 

 

    A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Városüzemeltetés 

 
A napirend előterjesztésének határideje: 2014. október 20. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Városüzemeltető Vezető    

 

     2014. november 26. 

 

       1.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei   2014. évi    

            Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről és a 

            2015. évi Energiaracionalizálási  Programterv  javaslatáról. 

Előadó: Városüzemeltető Vezető 

 

A napirend előkészítésében részt vesznek: 

 Városüzemeltetés 

 Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

 A napirend előterjesztésének határideje: 2014. november 17. 

 A napirend elkészítéséért felelős:  Műszaki Iroda Vezetője 

 

   

        2.)Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról.  

            Vizsgálat helyi pénz bevezetésének lehetőségeiről, hely termékek értékesítésének és      

             fogyasztásának  előtérbe  helyezésér. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának             

             lehetőségeiről. 

        Előadó: Polgármester 

 
    A napirend előkészítésében részt vesznek: 

    Környezetvédelmi tanácsnok 

    Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

    A napirend előterjesztésének határideje: 2014. november 17. 

    Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Hatósági és Koordinációs vezető 
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2014. december 17. 

 

        

1.)      Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. A 

vállalkozásokban a  testület által delegált  felügyelő bizottsági elnökök és tagok 

beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról. Beszámoló az  

önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

Előadó: Jegyző  

 

            A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Önkormányzati vállalkozások, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok                    

           Erdőgazdálkodó 

           Közalapítványok, Alapítványok 

           Hatósági és Koordinációs Csoport 

            

             A napirend előterjesztésének határideje: 2014.december 8.                                    

            A  napirend elkészítéséért felelős: Jegyző  

 

  2.) 2015. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

               Előadó: Polgármester  

 

              A napirend előkészítésében részt vesznek: 

             Képviselő-testület tagjai 

             Képviselő-testület állandó bizottságai 

             Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2014.december 8. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző  

 

 

       3.)    Beszámoló a 2014.évi közbeszerzésekről. 

                Előadó: Pénzügyi Vezető 

 

               A napirend előkészítésében részt vesznek: 

               Pénzügyi Csoport 

               Városüzemeltetés  

                Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

               A napirend előterjesztésének határideje: 2014. december 8. 

               Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető 

 

        

  2015. január 28. 

 

            1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 
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                 Képviselő-testület  állandó bizottságai 

                 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

                A napirend előterjesztésének határideje:2015. január 19. 

                Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pénzügyi Vezető 

 

             

             2.) Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

                Tanácsában végzett munkáról.  

                  Előadó: Polgármester 

 

                 A napirend előkészítésében részt vesznek: 

                 Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

 

                A napirend előterjesztésének határideje: 2015. január 19. 

                A napirend elkészítéséért felelős: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

                                                                      Vezetője 

  

             3.) Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása. 

            Előadó: polgármester 

 

           A napirend előkészítésében részt vesznek: 

           Szentgotthárdi Civil Fórum 

                 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal       

 

            A napirend előterjesztésének határideje: 2015. január 19. 

            Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jegyző 

 

 

  III. 

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzései 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  ellenőrzéseit a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata  által alkalmazott belső ellenőri munkaterv tartalmazza.       

 

IV. 

A Képviselő-testület a jogszabályi felhatalmazás és kötelezés alapján, valamint a  helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkot, illetve a jogszabályi változásoknak 

megfelelően rendeleteit  felülvizsgálja és  módosítja. 

 

A rendelet elkészítésében közreműködnek:  

Képviselő-testület illetékes állandó bizottságai 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetékes irodái 

 

Határidő: jogszabály szerinti 

               Képviselő-testület határozata , illetve indítványa szerinti. 

              A rendelet előterjesztéséért  felelős: Jegyző 

 

Szentgotthárd, 2013. december 5. 

 

                                                                                       Huszár Gábor 
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                                                                                        polgármester 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

JOGI PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 

2014. évi 

MUNKATERVE 
 

         

A Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, napirendek 

előkészítésében, előterjesztések véleményezésében, ellenőrzésében vesz részt, illetve tárgyalja 

meg a következő témákat: 

 

 

2014 .január 27. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése.     

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2014. január 20. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1.) Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések   

  végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

    Előadó: Jegyző 

    Határidő: 2014. január 20. 

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

 

2014 .február 24. 
 

Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2014. február 17. 

    Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

Napirend megtárgyalásával: 

 

1.)Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

    Társulási Tanácsában  végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2014. február 17. 

    Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és térségi Erőforrások Vezetője 
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2014. március 24. 

  

 - Napirend megtárgyalásával: 

 1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2013. évi  

  munkáról, tapasztalatokról,további együttműködési  lehetőségek a 2014. évben. 

 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2014.március 17. 

     Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

2014. április 28. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel, véleményezéssel: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2014.április 22. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

3.) A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon.  Beszámoló Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának  

      2011-2014. évi munkájáról 

 

      Előadó: Jegyző  

 

             Határidő: 2014.április 22. 

             Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

          

2014 .május 26. 

    -    Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel: 

1.) Kitüntetési javaslat a „  „Szentgotthárd Közszolgálatáért” díjra. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2014. május  19. 

    Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

- Napirend megtárgyalásával: 

3.)  Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  
                   megvalósulásáról. Az egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete  

                  2014. évben. 

           Előadó: Polgármester 
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                 Határidő: 2014.május 19. 

                 Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

 

 

 - Ellenőrzéssel: 

   1.)Pénzkezelési Szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és a bizonylati  

       fegyelem érvényesítésének ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban. 

 

 Határidő: 2014. május 19. 

 Felelős: elkészítéséért: Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 Az ellenőrzésben részt vesz: Jogi,Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság két  

                                                 tagja             

 

2014 .június 23. 

 

-   Napirend megtárgyalásával: 

 

  1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. 

 Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

 új lakások építésének lehetőségeiről. 

        Előadó: Polgármester 

   

        Határidő: 2014.június 16. 

       Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

   2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös  

     tekintettel  a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel ,hulladékszállítással , a szelektív  

     hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.  A  

     környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

          Előadó: Polgármester 

 

        Határidő: 2014.június 16. 

       Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető 

 

2014. július  

       Ülésszünet 

 

2014. augusztus 25.  
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- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 18. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

  

2014. szeptember 22. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

 

  1.)    Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról.  

          Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről. 

          Előadó: Polgármester, Jegyző 

 

            Határidő: 2014. szeptember  15. 

            Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

      

2014. október 27. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója. 

Előadó: Polgármester  

Határidő: 2014. október 20. 

Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

      1.)  Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete. A vagyongazdálkodási  

             irányelvek érvényesülése. Új irányok, lehetőségek. 

             Előadó: Városüzemeltető Vezető 

             Határidő: 2014.október 20. 

              Felelős: elkészítéséért:Városüzemeltető Vezető 

 

      2.)  A közlekedés helyzete.              

                  Előadó: Városüzemeltető Vezető 

             Határidő: 2014.október 20. 

              Felelős: elkészítéséért:Városüzemeltető Vezető 

 

2014. november  24. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei   2014. évi    

     Energiaracionalizálási  Programterve teljesítéséről és a    2015. évi Energiaracionalizálási   
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     Programterv  javaslatáról. 

       Előadó: Városüzemeltető Vezető 

        Határidő: 2014..november 17. 

        Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető 

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.)      Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról.  

            Vizsgálat helyi pénz bevezetésének lehetőségeiről, hely termékek értékesítésének és      

             fogyasztásának  előtérbe  helyezésér. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának             

             lehetőségeiről. 

             Előadó: polgármester 

                Határidő: 2014.november 17. 

                Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Koordinációs vezető 

 

-Tájékoztató megtárgyalásával: 

 

1.)Tájékoztató a közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalatok tevékenységéről. 

    Előadó: Városüzemeltető Vezető 

    Határidő: 2014. november 17. 

    Felelős:  elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető    

 

2.)  Beszámoló a helyi  adóhatósági tevékenységről. 

Előadó: Pénzügyi Vezető 

      Határidő: 2014. november 17. 

      Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

2014. december  15 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

  1.)2015.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2014. december 8. 

Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

  

2.)Beszámoló a 2014.évi közbeszerzésekről. 

Előadó: Pénzügyi Vezető 

Határidő: 2014. december 8. 

Felelős:elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

  - Napirend megtárgyalásával: 

1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 
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    A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag  

    beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az  

    önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok  munkájáról. 

    Előadó: Jegyző 

    Határidő: 2014. december 8. 

    Felelős: elkészítéséért: Jegyző    

 

2015. január 26. 

 

-Napirend előkészítésében való részvétellel: 

  1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetése. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2015.január 19. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

-   Napirend megtárgyalásával: 

                            

   1.)Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

      Tanácsában végzett munkáról.  

      Előadó: Polgármester           

        Határidő: 2015.január 19. 

        Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és térségi Erőforrások Vezetője 

 

   2.) Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása. 

        Előadó: polgármester 

        Határidő: 2015.január 19. 

        Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

 

Szentgotthárd, 2013.december 5. 

                                                                                                              Kardosné Kovács Márta 

bizottsági elnök 
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ÖNKORMÁNYZATI ERŐFORRÁSOK és KÜLKAPCSOLATOK 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2014.ÉVI 
MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

Az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottsága a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján az alábbi munkatervi feladatok, 

napirendek előkészítésében vesz részt, kér tájékoztatást a következő témákról, továbbá 

átruházott hatáskörben dönt lakás ügyekben, a városi sportegyesületek költségvetési 

összegeinek elosztásáról, külkapcsolati keret felosztásáról, elbírálja a Bursa Hungarica 

pályázatokat.  

 

2014 .január  28. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetése. 

   Előadó: Polgármester 

   Határidő: 2014. január  20. 

   Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

           

2014. február 25. 

 

- Napirend előkészítésében való részvétellel: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete.  

      Előadó: Polgármester 

      Határidő: 2014. február 17. 

      Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

  - Napirend megtárgyalásával: 

 

1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

    Tanácsában végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 
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    Határidő: 2014. február 17. 

    Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

   Beszámoló a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi  tevékenységéről,       

valamint az Egyesület 2014. évi munkatervéről. 

 Előadó: Polgármester                                                      

       Határidő: 2014.február 17. 

       Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

   3.) Az idegenforgalom helyzete Szentgotthárdon –a szakma képviselőinek bevonásával,  

         idegenforgalmi adózás tapasztalatai. Térségi koncepció kidolgozása a turizmus- 

         marketing-idegenforgalom körében – TDM-el együttműködve.           

        Beszámoló, Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. program  

        végrehajtásáról. 
        Előadó: Polgármester 

  

       Határidő: 2014.február 17. 

       Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

2014. március 25. 

                                                                                                                                                                                   

- Napirend megtárgyalásával: 

  

1.) Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2013. évi  

      munkáról, tapasztalatokról,további együttműködési lehetőségek a 2014. évben. 

             Előadó: Polgármester 

             Határidő: 2014.március 17. 

              Felelős:  elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

       2.)Beszámoló a helytörténeti tevékenységről.  
       Előadó: polgármester 

           Határidő: 2014.március 17. 

           Felelős:  elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

       3.)A 2014. évi sporttámogatás elosztása. 

           Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

           Határidő:  2014. március 17. 

           Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

  

 2014. április 29. 

- Napirend megtárgyalásával: 
        1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi Külkapcsolati terve. 

A 2013. évi külkapcsolatok tapasztalatai. 
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A testvérvárosi kapcsolatok áttekintése. 

             Előadó: polgármester 

 

Határidő: 2014. április 22. 

             Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

 

        2.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának  2013. évi költségvetésének  

      zárszámadása. 

    Előadó: Polgármester 

 

       Határidő: 2014. április 22. 

             Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 

 

  2014. május 27.      

    -    Napirend megtárgyalásával, javaslattétellel: 

1.) Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális  

            Ellátásáért” , a  „Szentgotthárd Közoktatásáért” és   a  „Szentgotthárd Testnevelési és  

            Sport”díjakra. 

    Előadó: Polgármester 

    Határidő: 2014. május  19. 

    Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

- Napirend megtárgyalásával: 

   

1.) Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepcióban foglaltak  
               megvalósulásáról. Az egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzete  

              2014. évben. 

               Előadó: Polgármester 

     

      Határidő: 2014. május 19. 

       Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

 

       2.)  Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről. 

               Előadó:  polgármester 

 

            Határidő: 2014.május 19. 

            Felelős:  az elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője   

 

        3.)  Értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai  

              ellátásáról. 

      Előadó: Jegyző 

 

             Határidő: 2014.május 19. 

            Felelős:  az elkészítéséért: Jegyző 

 

          4.) Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 
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               feladatairól. 

                Előadó: Jegyző 

               Határidő: 2014.május 19. 

               Felelős:  az elkészítéséért: Jegyző 

 

 

 

2014. június 24. 

   

          - Napirend előkészítésében való részvétellel: 

       1.) A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése. Felmérés az  

            önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások 

     új lakások építésének lehetőségeiről. 

            Előadó: Polgármester 

 

            Határidő: 2014. június 16. 

            Felelős:  elkészítéséért:Jegyző 

 

2.) Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  

köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel , hulladékszállítással , a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre.  A 

környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

      Előadó: Polgármester 

 

      Határidő: 2014.június  16. 

      Felelős: elkészítéséért: Városüzemeltető Vezető 

         

2.) A  SZEOB  beszámolója a 2013/2014-as nevelési évről.   

      Előadó: Polgármester 

 

              Határidő: 2014. június 16. 

              Felelős:  elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

          

2014. július ülésszünet 

 

2014 .augusztus  26. 

 

- Napirend megtárgyalásával: 

1.)Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2014. augusztus 18. 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

 



 134 

 

2.)Sportban rejlő lehetőségek kiaknázása: a sportturizmus lehetőségei; sportfinanszírozás új  

rendszerének lehetőségei. 

Előadó: Polgármester 

 

  Határidő:2014.augusztus 18. 

  Felelős:elkészítéséért: Jegyző  

   

2014. szeptember 23. 

- Napirend megtárgyalásával: 

  

       1.)    Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról.  

          Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről. 

          Előadó: Polgármester, Jegyző 

 

            Határidő: 2014. szeptember  15. 

            Felelős: elkészítéséért: Jegyző 

     

 

2014. október  28 

 Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

 1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója. 

     Előadó: Polgármester 

     Határidő: 2014.október 20 

     Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

           

2014 .november 25.  

- Napirend megtárgyalásával és döntéshozatallal: 

   1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

        Előadó: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

 

        Határidő: 2014. november 17. 

        Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője            

    

     - Napirend megtárgyalásával:     

   1.) Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról.  

         Vizsgálat helyi pénz bevezetésének lehetőségeiről, hely termékek értékesítésének és      

         fogyasztásának  előtérbe  helyezésér. A lokálpatriotizmus előtérbe hozatalának             

         lehetőségeiről. 

         Előadó: polgármester 

         Határidő: 2014.november 17. 

           Felelős: elkészítéséért: Hatósági és Koordinációs  Vezető 
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2014. december 16. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) 2015.évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek elfogadása. 

Előadó: Polgármester 

Határidő: 2014.december 8. 

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző  

- Napirend megtárgyalásával: 

  1.)Beszámoló az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról. 

     A vállalkozásokban a testület által delegált Felügyelő  Bizottsági elnökök és  tag  

      beszámolója. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok  ellátásáról. Beszámoló az  

      önkormányzat által létrehozott közalapítványok, alapítványok munkájáról. 

      Előadó: Jegyző 

 

     Határidő: 2014. december 8. 

     Felelős: elkészítéséért: Jegyző    

 

2015. január 27. 

 

Napirend előkészítésében való részvétellel: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 

            Előadó: Polgármester 

            Határidő: 2015. január 19. 

            Felelős: elkészítéséért: Pénzügyi Vezető 

  - Napirend megtárgyalásával: 

 

1.)Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

    Tanácsában végzett munkáról. 

    Előadó: Polgármester 

 

    Határidő: 2015. január 19. 

    Felelős: elkészítéséért: Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezetője 

 

   

 

Szentgotthárd, 2013. december 5. 

 

                                                                                            Dr.Haragh László 

                                                                                            bizottság elnöke 
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Beszámoló  

a Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (Kbt.) 6.§ (1) b) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá. A Kbt. szerint kell 

eljárni az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket visszterhes szerződés 

megkötése céljából köteles lefolytatni a törvényben meghatározott tárgyú és értékű 

beszerzések magvalósítása során. 

A 2013. évben történt jogszabályi változások következtében a Képviselő-testület 2013. 

márciusi ülésén módosította a 7/2011 (II.24.) számú rendeletét a helyben központosított 

közbeszerzésekre vonatkozóan, valamint 2013. szeptemberi ülésén fogadta el Szentgotthárd 

Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési 

Szabályzatát.  

A korábbi évekhez hasonlóan közbeszerzési eljárásra került sor az olyan árubeszerzések, 

szolgáltatások, építési beruházások, építési és szolgáltatási koncessziók tekintetében, amelyek 

elérték a Kbt-ben foglalt nemzeti, illetve uniós értékhatárokat.  

 

Közbeszerzési eljárások, amelyekben az ajánlatkérő Szentgotthárd Város Önkormányzata: 

 

1. Rába támfal magasítása 

A tárgyi építési beruházás beszerzésére 2012. december 19-én a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja alapján indítottuk meg a közbeszerzési eljárást. Az eljárás sikeres 

és erdeményes volt. A nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN ’95 Építőipari és 

Szolgálgató Kft.-vel 2013. február 20-án kötöttük meg a vállalkozói szerződést. Az 

eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2013. március 08-án 3092/2013. iktatási 

számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az alapszerződés értéke: 94.900,- E 

Ft + ÁFA 

2. Rába támfal magasítása pótmunkák 

A szentgotthárdi piac, illetve gimnázium árvízvédelmi támfal magasításánál 

pótmunkákra volt szükség. A kivitelezés során egy újabb, nyilvántartásokban nem 

szereplő zárt-csapadékcsatorna átvezetés került feltárásra, illetve a nyilvántartásokban 

szereplő zárt-csapadékcsatorna átvezetésnél a feltáráskor kiderült, hogy más szinten 

helyezkedik el, ezért zsilipakna építése vált szükségessé, továbbá a piac parkolójánál 

az ingatlan tulajdonosa már nem járult hozzá ahhoz, hogy nyílt árok kerüljön 

kialakításra a piac területén, ezért a mentett oldalon zárt-csapadékcsatornát kellett 

kiépíteni. Ezek az építési munkák nem szerepeltek az alapszerződésben és ahhoz, hogy 

a pluszköltségeket a támogatásból le tudjuk igényelni a szerződést módosítanunk 

kellett, amelynek az egyetlen jogszerű eljárási cselekményének a Kbt. 94. § (3) 

bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását 

gondoltuk. Ezt az eljárási fajtát javasolta a támogatást nyújtó irányító hatóság, 

ugyanezt javasolta az általunk megkérdezett közbeszerzési szakértő is, de korábban 

hasonló helyzetekben magunk is ugyanezt az eljárást követtük. Ennek egyik feltétele 

miatt, hogy a pótmunkáknak előre nem láthatóknak kell lenniük, a Közbeszerzési 

Döntőbizottság elnöke ebben az ügyben jogorvoslati eljárást indított. A Közbeszerzési 

Döntőbizottság egyik pótmunkánál sem fogadta el az előre nem láthatóságot, mivel 
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álláspontjuk szerint  tervezői hiba, illetve tervező mulasztása miatt kényszerültünk  a 

pótlólagos munka elvégzésére ami pedig  az ajánlatkérő érdekkörébe esik. A 

Közbeszerzési Döntőbizottság ebben az ügyben összesen 1.300.000,- Ft pénzbírsággal 

sújtotta az ajánlatkérőt, az ezzel kapcsolatos határozat 2013. október 17-én érkezett 

meg hivatalunkba. A határozat  szerint ezekre a munkákra külön szerződést kellett 

volna kötni, külön közbeszerzési eljárás lefolytatása után. (Sajnos ebben az esetben 

valamennyi közbeszerzési eljárási határidő betartása esetén a kivitelezés még mindig 

tartana -  az önkormányzatnak pedig a pótmunkák költségét – br. 9.245.600,- Ft-ot - 

teljes egészében saját forrásból kellett volna fedeznie).  

3. Szentgotthárdi mozi digitalizációja 

A szentgotthárdi mozi vetítéstechnikájának digitális (2D+3D) átalakítása tárgyában 

Szentgotthárd Város Önkormányzata hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást írt ki 2013 tavaszán. A sikeresen lefolytatott eljárás eredményeképpen a DNN 

Professional Graphics Kft. hozzálátott a mozi digitalizációjával kapcsolatos 

munkálatokhoz. A vetítéstechnika korszerűsítése és a mozi nézőterének felújítása 

április végén befejeződött.  

4. Farkasa ivóvízminőség javítása 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. február 4-én a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) 

pontjának rendelkezése alapján a „Szentgotthárd-Farkasfa településrész 

ivóvízminőség-javításának kivitelezési munkái” beszerzés tárgyában hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására három 

ajánlattevőnek ajánlattételi felhívást küldött ki. Az eljárás többszöri sikertelen 

próbálkozás után sikeres és eredményes lett. A nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN 

’95 Építőipari és Szolgálgató Kft.-vel az 2013. április 12-én kötöttük meg a 

vállalkozói szerződést. A szerződés értéke: 47.500,- E Ft + ÁFA. A beruházás jelenleg 

a műszaki átadás-átvétel fázisában van. 

5. Burkolat felújítás 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. február 4-én a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) 

pontjának rendelkezése alapján a „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak 

burkolat-felújítása 2013.” beszerzés tárgyában hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A nyertes ajánlattevővel, az UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgálgató Kft.-vel 2013. július 29-én kötöttük meg a vállalkozói 

szerződést. A szerződés értéke I. ill. II. rész tekintetében összesen: 62.644.250,-  Ft + 

ÁFA. A beruházás befejeződött. 

6. Napelem 

Az önkormányzat feltételes közbeszerzési eljárásokat indított a KEOP-2012-4.10.0/A 

pályázati kiírására benyújtott  Napelemes rendszer kiépítése a Széchenyi István 

Általános Iskola, a bölcsőde, az óvoda, a színház, a könyvtá és a Rendelőintézet 

épületein tárgyában. A pályázatok egy része nyert de hivatalos értesítést és támogatási 

szerződést még nem kötöttünk és így további lépések sem történtek.  

 

Fejlesztési hitel 

Az önkormányzat gyorsított tágyalásos eljárást indított „Szentgotthárd Város 

Önkormányzata részére 3 046 366 909 HUF összegű, éven túli lejáratú, forint hitel 14 

éves futamidőre” elnevezési szolgáltatás beszerzésére. Az eljárás jelenleg a részvételi 

szakaszban van.  

 

 

Közbeszerzési eljárások, amelyekben az ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd/Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal: 
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1. Szilárd hulladék kezelése 

2013 februárjában került sor a Szentgotthárd város közigazgatási területén a keletkező 

települési hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos szolgáltatás beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

A felhívásra egy ajánlat érkezett, amelyet a Müllex Közszolgáltató Kft. nyújtott be. 

Mivel az ajánlattevő ajánlata érvényes volt, a Közbeszerzési Bizottság úgy döntött, 

hogy a Müllex Közszolgáltató Kft.-t hirdeti ki nyertesnek.  

2. Közétkeztetés alapeljárás 

A közétkeztetés tárgyában 2013 májusában közbeszerzési eljárás kiírására került sor, 

ugyanis 2013. július 31. nap hatállyal lejárt a szolgáltatást biztosító ELAMEN Zrt. 

szerződése. Az elkövetkező 5 éves időszakra kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eljárást 

lezáró döntését a jelenlegi szolgáltató, az ELAMEN Zrt. a Közbeszerzési 

Döntőbizottságnál megtámadta. Ezt követően a Közbeszerzési Bizottság által 

elfogadott nyertes ajánlattevő, a JustFood Kft. ajánlatát is kérte a jogorvoslati 

kérelmében érvénytelenné nyilvánítani. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárást 

lezáró döntésünket megsemmisítette és új eljárást lezáró döntésre kötelezett minket, 

továbbá nem fogadta el a felkért táplálkozás-egészségügyi szakértői véleményre 

alapozott ajánlatkérői döntést és a nyertes ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek 

nyilvánította. Az ajánlatkérőt 500.000,- Ft pénzbírsággal sújtotta, illetve kötelezte 

200.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. Az új eljárást lezáró döntés 

meghozatala előtt új, részletes táplálkozás-egészségügyi szakértői véleményt kellett 

készíttetnünk és ezt követően a Közbeszerzési Bizottság 2013. október 17. ülésén új 

eljárást lezáró döntést hozott, amelyben az eljárást eredménytelenné nyilvánította. Az 

új eljárás kiírása folyamatban van. 

3. Közétkeztetés ellátása az átmeneti időszakban 

Az új közétkeztetési szerződés megkötéséig is gondoskodni kellett a szolgáltatás 

ellátásáról, ezért a jelenlegi szolgáltatóval, az ELAMEN Zrt.-vel a szerződést 

meghosszabbítottuk. A Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárást folytattunk le, ugyanezt javasolta a megbízott közbeszerzési 

szakértő is illetve korábban magunk is ugyanezt az eljárást folytattuk le a korábbi 

közétkeztetési közbeszerzés során is.  Álláspontunk szerint ez volt az egyetlen 

jogszerű magatartás és eljárási cselekmény. A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke 

jogorvoslati eljárást kezdeményezett és a Közbeszerzési Döntőbizottság 500.000,- Ft 

pénzbírsággal sújtotta az ajánlatkérőt. A határozat ellen a törvényes határidőben 

bírósági keresettel éltünk, mivel a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában úgy 

indokolta döntését, hogy az ajánlatkérő az alapeljárásban (5 éves szerződésre 

vonatkozó eljárás) elkerülhette volna jogsértést úgy, hogy az alapeljárásban (az 5 éves 

szerződésre vonatkozó eljárás) kérni kellett volna a Közbeszerzési Döntőbizottságtól 

szerződés megkötésének engedélyezését a nyertes ajánlattevővel (JustFood Kft.), 

Később a Közbeszerzési Döntőbizottság a fent ismertetett határozatában kimondta, 

hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Ezt a gondolatmenetet követve egy 

érvénytelen ajánlattevővel kellett volna szerződést kötnünk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd/Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Doncsecz András közbeszerzési referens 

              Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

 

Szentgotthárd, 2013. december 10. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző 
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Beszámoló 

 

a Képviselő-testület 2013. december 18.-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2013. évi   

            tevékenységéről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

Bevezetés 
   Ez a Beszámoló a városrészi önkormányzatokról (továbbiakban     

részönkormányzatok)  az SZMSZ-ünk által megkövetelt kötelező napirend. 

A korábbi évekhez hasonlóan kerül a Beszámoló a Testület elé mint minden 

decemberben munkatervben előírt kötelező feladat. A Beszámoló mellékletei  

a  városrészi önkormányzatok által, a   városrészekre vonatkozóan  kitöltött 

kérdőívek. 

Egy statisztikai felmérésben láttuk, hogy Vas megyében alig néhány helyen 

létezik településrészi önkormányzat. Olyat pedig, hogy valamennyi település/ 

városrészen működne ilyen egyáltalán nem találtunk. Ez viszont azt is 

jelentheti, hogy a legtöbb településen nem feltétlenül tartják fontosnak 

részönkormányzat létrehozatalával is segíteni, hogy megőrződjenek azok a 

tradíciók azok az értékek, melyeket egy – egy településrészen élő közösség 

jelent. Szentgotthárdon ezt értéknek tartjuk és ezért meg is próbálunk mindent 

azért, hogy ez meg is maradjon. Nem gondoljuk hogy ennek egyetlen eszköze 

a településrészeken részönkormányzatok alakítása, de azt igen, hogy ezzel is 

segíteni tudunk az ott élőknek Ez persze nem egyszerűsíti sem a városvezetés, 

sem a hivatal, sem az egyes képviselők életét sem hiszen a teendőink között 

még ezzel a feladattal is foglalkoznunk kell, de összességében azt gondoljuk, 

hogy megéri ezt a többletmunkát.  

A Beszámolók rövid összefoglalása: 
 

A kérdőívek alapján látszik, hogy üléseket 1-5 alkalommal tartottak. 

Többek között megtárgyalták a településrészen történteket, aktuális 

problémákat, feladatokat, rendezvények, társadalmi munka szervezését. 

 

A városi önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek 

rendben tartását (fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, s végezték 

néhol példaértékűen az általuk megnevezett egyesületeken illetve nemzetiségi 
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önkormányzaton  keresztül. Csak egy  városrészen nem működik egyesület, 

alapítvány stb., de ott nincs klub, sportegyesület,közcélú alapítvány. 

Jakabháza városrészen a részönkormányzat a hulladék összegyűjtését, 

hulladékgyűjtők kiürítését is felvállalta az egyesületén keresztül.  

A civil keretből kapott támogatást nagyobb részt különböző kulturális 

rendezvényekre használták fel. Egy városrész nem kapott a keretből 

támogatást, de ő kérelmet sem nyújtott be. Többségük a kapott támogatással 

már elszámolt. Az elszámolási határidő december 31. 

 

A városrészek nagy részében az idén is tartottak hagyományőrző és egyéb 

kulturális programot (pl. hagyományőrző programok, falunapok, gyereknap, 

idősek napja, Adventi, egyházi rendezvények , évfordulóról megemlékezés 

stb.).  

Ilyen esemény volt a Vasfüggöny leomlásának 20. évfordulóján felállított 

emlékműnél tartott megemlékezés. 

 

Több beruházás, felújítás valósult meg a városrészeken – ezekben sokszor 

nagy segítséget jelentettek maguk a részönkormányzatok vagy rajtuk 

keresztül a településrészen lévő civil szervezetek, de van a felsoroltak között 

olyan is ami csak az önkormányzat munkájának eredménye. A lényeg ezek 

összegeződés, melyekre közösen lehetünk büszkék. 

Jakabházán  

a kulturház és orvosi rendelő tetejének javítása történt meg.  

Rábafüzesen 

megújult, új burkolatot kapott a Dobó utca egy szakasza, kerékpárút, úthibák 

kijavításra kerültek. 

Zsidán  

három útszakasz , a Tűzoltószertártól az Erdei utig, Zsidahegyi utca, 

Örökzöld utca (Zsidai utcától Vakarcs Kálmán utcáig) került felújításra. 

Rábatótfalu városrészen  

a Művelődési Ház teljes ablakcseréje megtörtént. Több önkormányzati út 

(Szvétecz Ernő u) lett újraaszfaltozva. A faluközponttól keletre megújult a 

járda. 

Rábakethelyen  

a közfeladatok ellátását kisérték figyelemmel. 

Máriaujfaluban  

megújult a kápolna külső homlokzata a városrész lakóinak összefogásával és 

anyagi áldozatvállalásával. 

Farkasfa városrészen  

elkészült a temetőkapu és a kerítése is megvalósult. 

A Fővég út aszfaltozása is megtörtént, ami 10 éves gondot oldott meg a 

városrész tekintetében.  
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Társadalmi munkát is szép számmal végeztek a városrészeken lakók. Többek 

között  virágosítás, intézmények környékének takarítása, szemétszedés, 

rendezvények szervezése, tavaszi lomtalanítás. Farkasfán pedig kifestették 

a fiókkönyvtár helyiségeit, kicseréltek ugyanott 3 ablakot. 

Csak egy városrészen nem szerveztek társadalmi munkát. 

 

Több megoldandó probléma merült fel a városrészek részéről:  

- Rábafüzes városrészen  

igényként jelezték a városrészen élők, hogy ha  

    kamerarendszer kiépül Szentgotthárdon ők is szívesen vennék, sőt  

    hozzájárulnának a költségekhez.  

    Kérik az ott élők, legyen  buszmegálló az Alkotmány utca végén is. 

    - Zsidán:  

     A Zsidára bevezető útszakasz nagyon rossz állapotban van, ennek felújítása  

    nem tűr halasztást, nagyon rövid időn belül meg kell kezdeni. 

    - Rábatótfalun a következőket írták:  

    „Rábatótfalu városrész a  civil támogatások tárgyalásakor kérte, hogy a két év  

alatti, mintegy 500.000 Ft  kizárólag városrészi bevételből készült fejlesztések 

ellentételezéseként a művelődési ház bejárati ajtajának cseréjét végezze el a 

város. Az ígéret ellenére ez nem történt meg, kéri mielőbb kerüljön 

kivitelezésre. 

    Továbbá kérjük, hogy a járda felújítását a faluközponttól Nyugatra is végezzék  

    el. A Felsőpatak út állapota már élet és balesetveszélyes. Ebben az esztendőben  

     több alkalommal került sor murva kiszállítására, amit a lakosság dolgozott be a  

    kátyúkba, de a rendkívül esős késő őszi időjárás járhatatlanná tette egyes   

    szakaszait.  

    Vízfolyások, árkok, patakmedrek tisztításával megbízott kivitelező munkája a    

    legnagyobb jóindulat ellenére is kritikán aluli. Nincs kontroll, határidő és  

    felelős,  így a lakosság nem igazán tudja tolerálni ezt a helyzetet.  
 

A tél közeledtével kérik, hogy a városrész útjainak időben történő hó és 

jégmentesítéséről ne feledkezzen meg a Hivatal Műszaki Menedzsmentje.” 

- Rábakethelyen  

helyi kötődésű civil szervezet létrehozása a cél. 

- Farkasfa városrészen  

fontos és sürgető feladat a kulturház tetőszerkezetének 

átépítése,vizesblokk kialakítása. Előbb leírtak több éves gondok. 

Megoldásra vár továbbá a Feketetói út kavicsozása, javítása. 

Aggasztó az iskola és posta épületének egyre rosszabb állapota. 

Az ivóvíz minőség javítását szolgáló beruházás befejezése még mindig nem 

történt meg. 

Legvégül néhány lakatlan portán többszöri bejelentésre sem történt kaszálás. 

          Máriaujfalu, Jakabháza részéről nem érkezett közlendő probléma, kérés. 
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Idén is megállapítható, hogy jól összefogták a részönkormányzatok a 

településrészeket, az ott élőket, több esetben is figyelemre méltó 

kezdeményezéseik voltak (pl. a lomtalanítás, országos szemétgyűjtő akció 

idején, intézményi festés, hagyományőrző rendezvények). A legjobb 

eredmények ott voltak, ahol városrészi civil szervezet is van és segíti a 

részönkormányzat munkáját. Megfontolandó, hogy ahol ilyen nem létezik 

(Rábakethelyen, és részben igaz ez  Rábatótfalun is), ott mielőbb jó lenne egy 

ilyet megalakítani, ilyen megalakítására az ott élőket rábírni. Rábakethelyen 

ennek igénye már megfogalmazódott a lakossága részéről.  

 

Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.  

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes 

és Rábatótfalu településrészi önkormányzatok vezetőinek a 201. évi 

munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni és elismeri a részönkormányzati vezetők tevékenységét. 

Elismerését és köszönetét fejezi a településrészeken önkéntes munkát végző 

polgároknak és civil szervezeteknek a 2013. évben végzett tevékenységért.  

Határidő: a közlésre azonnal. 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. december 6. 

 

                                                                           Huszár Gábor 

                                                                            polgármester      

Ellenjegyzem:          

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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  K É R D Ő Í V 

a településrészi önkormányzatok 

a 2013.évi beszámolójához 

 
1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: 

Jakabháza Városrészi Önkormányzat 

 

2./2013 .évben tartott üléseik száma:   

- Egy alkalom, ezeken kívül telefonon, emailben és személyesen tartottuk a kapcsolatot. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 

- December 05.-én megbeszéltük az előző időszakban a településrészen történteket, majd 

kitöltöttük a településrészi önkormányzatok 2013 évi munkájáról szóló kérdőívet. 

 Határozatot nem hoztunk. 

 

Ezt követően a településrész aktuális problémáival foglalkoztunk. 

 

Új problémaként jelzi a városrész lakossága a következőket: 

Négy gazdátlan szürke marha (állítólag nem tudták őket befogni és elszállítani) és két 

nagy pásztor kutya folyamatosan kóborol a városrészen és a kertekben.  

Korábbról fenálló problémák: 

- A főút burkolatának kátyúi miatt főként a tehergépjárművek erős rezonanciákat 

keltenek. Valószínűleg e miatt keletkezik egyre több lakóházon repedés. A Szentgotthárd 

felőli oldalon található sebességkijelző berendezés bizonytalanul működik, szükséges 

lenne a javíttatása. Hatósági fellépést kérünk legalább ahhoz, hogy a járművezetők 

betartsák a lakott területen megengedett sebességet! 

- A kerékpár út elején, az erdészeti útnál esőzések után továbbra is elönti a sár a területet. 

- A fő út közvilágítási oszlopai közül néhány darab időnként lekapcsol. Ezt a hibát 

orvosolták, azóta másik villanyoszlopoknál lépett fel a jelenség. Megegyeztünk a 

településrész lakóival, hogy felírják az oszlopok azonosító számait, majd a hibát 

bejelentjük a Városüzemeltetési Vezetőnél. 

- A volt ÁFÉSZ bolt, valamint a volt MESE étterem és környéke továbbra is gondozatlan, 

elhanyagolt. A városrészi egyesület időnként rendet rak, de ezt nem tartjuk korrekt 

megoldásnak a tulajdonos részéről. Egyeztetést javasolunk ebben a témában is. 

- Kábeltévé hiányában a városrész lakóssága nem látja a Városi Televízió adásait. Sajnos 

(tőlünk független okokból) nem sok esélyét látjuk a rendszer kiépítésének, ezért az 

interneten elérhető adást tudjuk csak javasolni. 

- Továbbra is igényeljük a szennyvízhálózat (akár alternatív kisközösségi formában is!!) 

és a kábeltelevíziós hálózat kiépítését.   

 

           4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klubműködtetés stb.) ,ahol 

ilyen van.  

-A városrészi Önkormányzat nem vállalt át ilyen feladatokat, mert azokat a Jakabházi 

Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület végzi.  

Az egyesülettel van megállapodás a klub működtetésére, valamint a 8-as főútvonal 

mentén az elszórt hulladék folyamatos összegyűjtésére (Kodály Zoltán utcától Jakabháza 

irányába a város közigazgatási területének határáig, évi négyszeri gyűjtés van előírva, 
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valamint a kihelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítése is feladatuk. A városrész 

önkormányzati területeit rendszeresen kaszálják az egyesületi tagok. 

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg felhasználásáról 

beszámoló: 

- A településrész virágosításához kapott 30 ezer Forintból virágokat, tápoldatokat, 

virágföldet   vásároltak az egyesület tagjai. A Nyugdíjasok Karácsonya rendezvényhez 

biztosított 35 ezer Forint összeggel majd a rendezvényt követően tudnak elszámolni. Az 

elszámolást mindkét részösszeg esetében számlák bemutatásával fogják megtenni. 

 

6./ A városrész 2013. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

            - A városrészi önkormányzat  tagjai egyesületi tagként is tevékenykednek.  

            - Február : Farsang 

            - Március : Nőnapi rendezvény 

            - Április : Nagyszombati tűzrakás 

            - Május     : Májusfa állítás, majd kitáncolás. Férfinapi rendezvény 

            - Július: Kirándulás 

            - Augusztus: Kerti party. 

 - A beszámoló elkészítését követően kerül sor az Idősek karácsonya rendezvényre. 

        

7./ 2011.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák fejlesztések a 

városrészen.(út, karbantartás, stb.) 

            -  A kultúrház és orvosi rendelő tetejének javítása megtörtént. 

            - A temető felöli oldalon az árok iszapolása megtörtént. 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy közreműködésével 

végzett társadalmi munka (önkéntes munka):  

- Csatornatisztítások, buszmegálló- és kultúrház környékének takarítása, szervezési 

munkák, orvosi rendelő mennyezetének javítása, virágosítás, művelődési ház festése. 

 

9./ Egyéb vélemény, információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő: 

 

 

Szentgotthárd, 2013-12-06 

                                                                                      Virányi Balázs sk. 

                                                                              Településrészi önkormányzat 

                                                                                                elnöke 
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K É R D Ő Í V 
a településrészi önkormányzatok 

a 2013.évi beszámolójához 
 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése Rábafüzes Városrészi 
Önkormányzata 
 
 
2./2013 .évben tartott üléseik száma: 4 
 
3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     
    száma, tartalma:………………………………….. 
2013. július 19. A városrész bejárása –aktuális problémák összegyűjtése 
információ gyűjtés, tapasztalatcsere, aktualitások megbeszélése. 
2013. július 5. Egyeztető megbeszélés aktuális témákban, első turnus Német 
nemzetiségi tábor zárással összekötve.  
2013. november 15. 14. óra a városrész bejárása, észrevételek összegyűjtése. 
2013. december 7. 14.  óra városrészi önkormányzati ülés –tájékoztatás, 
észrevételek. 
 
4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről /amennyiben 
ilyen van/ ( pl. klub működtetés stb.)  
Kodály Zoltán u. 11. klubhelyiség fenntartása:  
A Rábafüzesért Egyesület 2013-ben a volt óvodaépületben a kulturális 
feladatok megvalósítását vállalta át az önkormányzattól, valamint az épület 
karbantartását, az udvar kaszálását.  
Az egyesület tagsága folyamatosan takarította az épületet, ugyanakkor 
lehetőséget teremtett fiataloknak ottani sportolásra, összejövetelek tartására. 
Sajnálatos módon a helyiség használata az utóbbi időben nem 
rendeltetésszerű volt.  
 
 
5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden számoljon be 
a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 
     
A Rábafüzes Városrészi Önkormányzata  a civil keretből nem kapott támogatás.  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat székhelye Rábafüzesen van, így ők 
többnyire itt valósítanak meg programokat. Támogatás összege a Civil Alapból: 
200 000,- Ft. 
 
 A Rábafüzesért Egyesület a városrészen működő civil szervezet a Civil Alapból 
50 000,- Ft támogatást kapott. 
 
6./ A városrész 2013. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  
koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon részt vevők 
száma (csak becsült adat !!!): 
 
  NKÖ által megvalósított  programok: 
1. Az NNÖ a nemzetközi nemzetiségi gyermek farsang 2013 február 02.03.  / 
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Résztvevő 40 fő 
2. Húsvéti kézműves foglalkozás 2013.03.17. /  Részvevő 15 fő 
3. Anyák napi kézműves foglalkozás  2013.04.28. /  Részvevő 15 fő 
4. Német nemzetiségi  anyák napi műsor 2013.05.05. /  Részvevő 40 fő 
5. A NNÖ a 2013.május 26-án   kitelepítési emlékműnél koszorúzás volt és 
Lang Péter rábsfüzesi gyökerekkel rendelkező német állampolgár segítségével 
létrejött az első rábafüzesiek találkozója., ahova a hátra maradottak és azok 
leszármazottjai és a külföldre szakadt volt hazánk fiai és lányai egy kis baráti 
beszélgetésre összejöttek. /  Részvevő 30 fő 
6. Az NNÖ a nemzetközi nemzetiségi gyermeknap 2013.06.01.alkalmával hozta 
össze közös játékokkal, foglakozásokkal a három nemzetiség (német, 
szlovén,magyar) , két országból (Ausztriából, Magyarországból) jövő 
gyermeksereget, a Jennersdorf-i járásból és Szentgotthárdi kistérségből. A 
nemzetközi gyermeknap keretében (minden évben június első szombatja) 
megismerkedhetnek az osztrák és magyar környező települések német és 
magyar ajkú gyermekei egymás játékaival, gyermekszokásokkal, Honismereti 
Múzeum és kitelepítési kiállítás megtekintéssel egybe kötve. Játékosan 
közelednek egymáshoz a jövő nemzedékei. /  Részvevő 25 fő 
7. 2013-ban már 4. alkalommal került megrendezésre a magyarországi hianz 
ifjúsági, honismereti és kézműves tábor július első hetében és 3. hetében. 
2013. évben  két tábort szerveztünk 2x 24 fővel 4-10 év és 10-14 év köztieknek 
Reméljük így a megyei táborban való részvételnek is adunk ízelítőt. /  Részvevő 
48  fő  
8. A vasfüggöny-leomlásának 20. évfordulóján felállított emlékműnél minden 
2013.szeptember 11-én a magyar, osztrák közös megemlékezés / Részvevő 30 
fő 
9.  Őszi kézműves foglalkozás 2013.09.20. /  Részvevő 15 fő 
10.  Október 22. az 1956-os forradalomról közös megemlékezés az Osztrák 
Vöröskereszt Gyanafalvi Egységével. /  /  Részvevő 10 fő  
11.  Halloween kézműves foglalkozás 2013.10.25. /  Részvevő 15 fő 
12.  2013. december 06-án a 2.Nemzetiségi Gyermek Mikulás műsor/  Részvevő 
30 fő 
13.  2013. december 07.-án 15 órakor megemlékezés „90 éve Magyarországon”  
és a Málenkij robotról /  Részvevő 30 fő 
14. Karácsonyi készülődés- mézeskalács díszítés /  Részvevő 15 fő 
 
  Rábafüzesért Egyesület által megvalósított programok: 
 
1. Barka túra májusban – a rönöki Szent Imre templomhoz –gyerekek, felnőttek 
gyalogos túrája. 
2. Gesztenye túra októberben - a rönöki Szent Imre templomhoz –gyerekek, 
felnőttek gyalogos túrája.  
3. Jön a Mikulás – gyerekek megajándékozása. 
4. Idősek karácsonya – ajándékozás  
 
7./ 2013.évben azoknak  a városrészen végzett  beruházásoknak , fejlesztéseknek, 
felújításoknak, fenntartási munkálatoknak a rövid leírása, amelyeket a városrészi 
önkormányzat végzett, szervezett meg, koordinált, kezdeményezett: 
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Megújult, új burkolatot kapott a Dobó utca egy szakasza ami az utcában lakók 
közlekedésének és   a temető megközelítésének  biztonságához járul hozzá.  
Kitisztításra került a patak meder az Őrségi Vízrendezési társulat által.  
A kerékpárút garanciális bejárását követően kijavításra kerültek a hibák,  
- Veszélyes úthibák kijavításra kerültek. 
 
8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy közreműködésével 
végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     
   
  Nem volt. 
 
9./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő, 
probléma:        
 
  A  városrészi gyűlések  alkalmával elhangzottak a városrészen, megoldandó 
feladatok: a temetőben lévő régi hienz sírok megőrzése, utak állapotának további 
javítása, a városrészen lévő önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, hasznosítása, 
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a karbantartásra. Veszélyes fák 
kivágása. Kérik, hogy a lakosságot figyelmeztesse az önkormányzat, hogy   az árkok 
rendszeres karbantartása a tulajdonos feladata. 
Igényként jelezték a városrészen élők, hogy ha kamerarendszer kiépül 
Szentgotthárdon ők is szívesen vennék, sőt hozzájárulnának a költségekhez.  
Kérik az ott élők, legyen  buszmegálló az Alkotmány utca végén is. 
 
Szentgotthárd, 2013. december 2. 
 
                                                                       Kardosné Kovács Márta sk. 
                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 
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          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2013.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése:  

Rábakethelyi Településrészi Önkormányzat   

 

2./2013 .évben tartott üléseik száma: 

5 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma: 

04.03. - éves munkaterv 

           - közösségi terek állapota 

           - utak állapota 

           - zászló kihelyezései 

05.16. - Brenner János tér 

           - hősök szobra 

           - zászlórúd zsírozása 

09.04. - plébános úr jubileumi köszöntésének teendői 

           - temetői rend, kaszálás 

           - erdőszél rendje  

           - a városrészre bevezető utak állapota 

11.19. -adventi hangverseny teendői 

11.29. - adventi hangverseny 

           - idősek Karácsonya teendői 

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés stb.)  

Részönkormányzatunk területén önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nincs. 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

- Bevétel: 

Szerződés alapján: 200000,- Ft.    

- Kiadás: 

Plébános atya 20 éves évfordulója: 30000,- Ft (09.08.) 

Adventi hangverseny: 30000,- Ft (11.30.) 

Idősek Karácsonya: 140000,- Ft (12.15.) 
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Elszámolás a benyújtott számlák alapján.   

 

6./ A városrész 2013. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

Plébános úr évfordulója Rábakethelyi templom             - résztvevők kb.: 250 

fő 

Adventi hangverseny Rábakethelyi templom                 - résztvevők kb.: 200 

fő 

Idősek Karácsonya Rábakethelyi plébánia hittan terme - résztvevők kb.: 150 

fő 

 

7./ 2013.évben azoknak  a városrészen végzett  beruházásoknak , 

fejlesztéseknek, felújításoknak, fenntartási munkálatoknak a rövid leírása, 

amelyeket a városrészi önkormányzat végzett, szervezett meg, koordinált, 

kezdeményezett: 

- A Rábakethelyi hősök emlékműve  zászló árboc zsírozása 

- Brenner János tér rendjének, kaszálásának felügyelete 

- temetői hulladékszállítás figyelemmel kísérése 

- városrészi utak menti rend figyelemmel kísérése 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

Jubileumi megemlékezés szervezése, 

Adventi hangverseny szervezése, 

Idősek Karácsonya szervezése     

 

9./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, probléma:   

Részönkormányzatunk területén  önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nem működik. 

Helyi kötődésű civilszervezet létrehozása a célunk.  

          Támogatjuk városrészünkben lakók helyi összejöveteleit és részt veszünk 

bennük.      
 

Szentgotthárd, 2013. december 01. 

 

                                                                             Dr. Haragh László sk. 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 
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          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2013.évi beszámolójához 
 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: Szentgotthárd-Máriaújfalu   

 

2./2013 .évben tartott üléseik száma: 3 db. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma: 

1. 2013. 04. 06-án tartott ülés: 

- az éves munkaterv összeállítása, a városrészi programok egyeztetése 

- az április 27-én tartandó kápolnaszentelési ünnepség 

lebonyolításával kapcsolatos teendők részletes átbeszélése, 

koordinálása (pl. kápolna környékének rendbe tétele, hősi emlékmű 

megtisztítása), a szükséges anyagi és dologi feltételek megteremtése 

- az április 19-ei szemétszedési akcióhoz történő csatlakozás 

- virágosítás 

2. 2013. 06. 08-án tartott ülés: 

- az augusztus 18-án tartandó falunapi program átbeszélése, 

összeállítása, költségek megtervezése 

3. 2013. 10. 26-án tartott ülés: 

-a december 7-én tartandó Mikulás-ünnepség és a december 15-én 

megrendezésre kerülő Idősek Karácsonya-rendezvény 

megvalósításához szükséges eszközök, források, lehetőségek 

átbeszélése 

 

Minden egyes ülésen sor került a városrészt érintő problémák, 

nehézségek megvitatására. Ezzel egyidejűleg megtörtént a 

településrészen élők tájékoztatása is a rendelkezésre álló 

pénzeszközökről, a város életét érintő legfontosabb döntésekről, a 

város költségvetési helyzetéről. 
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4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés stb.)  

       

A városrészen 2 civil szervezet működik és fejt ki nagyon aktív tevékenységet: 

az egyik a Máriaújfaluért Egyesület, a másik a Máriaújfalui Sportegyesület. 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

    A 452-49/2013. számú megállapodás értelmében a városrész egyszeri  

200.000,- Ft-os támogatásban részesült a 2013. évi virágosításra, a falunapi 

és az Idősek Karácsonya programok megrendezéséhez.  

A szűkös anyagi körülményekhez képest sikerült megvalósítani az éves 

munkatervben meghatározott valamennyi programot.  

A Civil Alapból nyújtott támogatás összegszerű, pontos felhasználásáról 

információ hiányában egyelőre nem áll módomban nyilatkozni, tekintettel 

arra, hogy a megállapodás alapján a kapott támogatás pénzügyi 

elszámolásának végső határideje: 2013. december 31. 

 

6./ A városrész 2013. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

1. virágosítás 

2. április 27. (Kápolnaszentelési ünnepség): a résztvevők száma: 100-120 

fő 

2. augusztus 18. (Falunap)- a résztvevők száma: 80-100 fő 

3. december 15. (Idősek Karácsonya)- a résztvevők száma: 80-100 fő 

 

7./ 2013.évben azoknak  a városrészen végzett  beruházásoknak , 

fejlesztéseknek, felújításoknak, fenntartási munkálatoknak a rövid leírása, 

amelyeket a városrészi önkormányzat végzett, szervezett meg, koordinált, 

kezdeményezett: 

 

A legfontosabb eredmény az idei esztendőben, hogy a városrész lakóinak 

összefogásával és anyagi áldozatvállalásával megújult a kápolna külső 

homlokzata. A megszépült épületet április 27-én Püspök atya ünnepélyes 

keretek között szentelte fel. A homlokzat felújításához Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 800.000,- Ft-tal járult hozzá, a székek cseréjéhez pedig 

Polgármester Úr adott 120.000,- Ft-ot a polgármesteri keret terhére. 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     
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     1. az országos szemétgyűjtési akcióhoz kapcsolódva a városrészen is 

szerveződött szemétszedési megmozdulás, melynek eredményeként jelentősen 

megtisztult a városrész környezete. 

   2. a tavaszi lomtalanítás során a Sportegyesület tagjai gyűjtötték össze a 

fémhulladékot és értékesítették azt, ezzel is tovább gyarapítva az egyesület 

bevételeit. 

 

 

9./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, probléma:     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

Szentgotthárd, 2013. november  26. 

 

                                                                         dr. Sütő Ferenc sk. 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 
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         K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2013.évi beszámolójához 

 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: 

      Szentgotthárd Rábatótfalu Településrészi Önkormányzat 

      Továbbiakban T.Ö. 

 

2./2013 .évben tartott üléseik száma:  Negyedévente 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma: 
 

Minden alkalommal megtárgyaltuk az éppen aktuális problémákat. Több 

alkalommal, leginkább az éppen legsürgetőbb ügyekben is tartottunk 

megbeszéléseket. 
 

1. A T.Ö éves feladattervének megvitatása  
2.Az éves rendezvényterv megtárgyalása 

3.Hulladékgyűjtés-lomtalanítás 

4.Bevételeink felhasználása 

5.Könyvtár költözés 

6.Művelődési ház további felújítása 
 

 

2. Városrészi programok megtárgyalása 
2.Májusfa kitáncolás 

3.Gyermeknap 

4.Városrészi nap 

5.Férfinap 

6.Idősek karácsonya 

7.Gyermekek karácsonya 
 

3. Önkormányzat által finanszírozott munkák 

-Járda és útfelújítások 

-Fejlesztések megtárgyalása falugyűlés összehívása 

-Döntés a ravatalozó kérdésében 

  

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés stb.)  

  A T.Ö.   Évek óta működteti a városrészi klubot. Elmondható, hogy ebben 

az évben sem volt rendkívüli esemény. A T.Ö. Éves feladattervének 

megfelelően zajlottak a rendezvények.   
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5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 
 

Valamennyi civil támogatás, annak felhasználása és elszámolása az 

igénylésben szerepeltek szerint, annak részletességével történt. Igaz, jelentős 

késéssel, de minden számla kifizetésre került. 

 

 

6./ A városrész 2013. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

   A T.Ö. Által szervezett programok mindegyike nagy érdeklődést mutatott, 

legyen az kulturális, sport, vagy éppen társadalmi munka. A városrész egyre 

inkább igényli azokat a közösségi programokat, amelyek szereplői közülük 

való. Külön köszönet illeti a tánccsoport tagjait, akik minden rendezvény 

megszervezésében részt vettek.  

   

7./ 2013.évben azoknak  a városrészen végzett  beruházásoknak , 

fejlesztéseknek, felújításoknak, fenntartási munkálatoknak a rövid leírása, 

amelyeket a városrészi önkormányzat végzett, szervezett meg, koordinált, 

kezdeményezett: 
 

     A rábatótfalui városrész, hosszú évek pénztelensége után, végre látványos 

beruházások által lett rendkívül sikeres, melyhez most már az Önkormányzat 

is komoly pénzösszeggel járult hozzá.  

               A T.Ö. rutinos beruházója és kivitelezője a városrésznek. Mintegy     

          300 Ft-ba került a művelődési ház teljes ablakcseréje. A modern ablakok   

          jelentős energiamegtakarítást hoznak és csökkenni fognak a gázszámlák.  

          A munkálatok utáni palettázást és festést is a T.Ö. végeztette el. 

          Több önkormányzati út lett újra aszfaltozva. A faluközponttól keletre 

megújult 

          a járda. A kultúrház és az orvosi rendelő előtti tér pedig szép burkolatot 

kapott. 

          Köszönet illeti a városvezetést, amiért falugyűlésen elfogadta a lakosság 

kérését,    

          mely szerint teljesen új ravatalozó fog épülni a régi felújítása helyett. Ezzel 

együtt 

         több tíz millió Forint került felhasználásra Rábatótfaluban.  
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8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):  
 

Lásd fentebb !    
 

 

9./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, probléma:                                                                                                                                           

A civil támogatások tárgyalásakor kértük, hogy a két év alatti, mintegy 

500.000 Ft  kizárólag városrészi bevételből készült fejlesztések 

ellentételezéseként a művelődési ház bejárati ajtajának cseréjét végezze el a 

város. Az ígéret ellenére ez nem történt meg, kérjük mielőbb kerüljön 

kivitelezésre. 

Továbbá kérjük, hogy a járda felújítását a faluközponttól Nyugatra is 

végezzék el. 

A Felsőpatak út állapota már élet és balesetveszélyes. Ebben az esztendőben 

több alkalommal került sor murva kiszállítására, amit a lakosság dolgozott 

be a kátyúkba, de a rendkívül esős késő őszi időjárás járhatatlanná tette 

egyes szakaszait.  

Vízfolyások, árkok, patakmedrek tisztításával megbízott kivitelező munkája a 

legnagyobb jóindulat ellenére is kritikán aluli. Nincs kontroll, határidő és 

felelős,  így a lakosság nem igazán tudja tolerálni ezt a helyzetet.  
 

A tél közeledtével kérjük, hogy a városrész útjainak időben történő hó és 

jégmentesítéséről ne feledkezzen meg a Hivatal Műszaki Menedzsmentje. 
 

 

 

 

 

Szentgotthárd Rábatótfalu, 2013, december 2.                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                Labritz Béla sk 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 

 

 

 

 



 157 

 

 

          K É R D Ő Í V 

         a településrészi önkormányzatok 

            a 2013.évi beszámolójához 
 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezés Sztg.-Zsida 

    

     

 

2./2013 .évben tartott üléseik száma:3 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma:  A településrész rendezvényeinek szervezése. 

   Az aktuális problémák megoldása.  

     

    

    

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés stb.)  

  Zsidán a klubot civil szervezet működteti, így ezt a feladatot nem kell a rész 

önkormányzatnak  megoldani. 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

    A civil alapból a részönkormányzat nem kapott támogatást (nem is kért). 

 

6./ A városrész 2013. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

  

A városrészen 2013-ban az alábbi programok valósultak meg, vagy lesznek 

megtartva. Nagyszombati tűzgyújtás kb.80 fő, nyugdíjasok találkozója kb. 

60 fő. 

Decemberben karácsonyfa állítás, betlehem készítés. Advent Zsidán  dec.14-

én lesz amelyen fogadjuk a Brenner zarándoklat résztvevőit kb. 150fő. 

 

7./ 2013.évben azoknak  a városrészen végzett  beruházásoknak , 

fejlesztéseknek, felújításoknak, fenntartási munkálatoknak a rövid leírása, 

amelyeket a városrészi önkormányzat végzett, szervezett meg, koordinált, 

kezdeményezett: 

    A bevezető út padkafeltöltését kezdeményeztük amit az önkormányzat el 

is végzett. Három útszakasz felújítása is megtörtént, ami igen örvendetes 
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mivel nagyon rossz állapotban voltak. A Szépvölgyi útra vezető hidra korlát 

szerelés megtörtént, nagyon szükség volt rá mivel súlyos balesetek voltak 

ezen a hídon. 

 

 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

      

Tavaszi szemétszedés, szánkópálya építés. 

 

9./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, probléma:      

 

A Zsidára bevezető útszakasz nagyon rossz állapotban van, ennek felújítása 

nem tűr halasztást, nagyon rövid időn belül meg kell kezdeni. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. december 4. 

 

                                                                         Vadász József sk. 

                                                                 Településrészi önkormányzat elnöke 
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