
 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

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

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása  321 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 246 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 75 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása  144 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 113 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 31 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  24 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 19 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 5 e/Ft 

     Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  101 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 21 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg.  146 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 115 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 31 e/Ft 

     Fizikoterápiás szolgáltatás  22 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 17 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 5 e/Ft 

     Család- és nővédelmi egészségü.gond  233 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 183 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 50 e/Ft 

     Ifjúság-egészségügyi gondozás  85 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 67 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 18 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  368 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 290 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 78 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  946 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 745 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 201 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  173 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 136 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 37 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása  140 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 119 e/Ft 



                munkaa.terh.jár. 21 e/Ft 

     Működési céltartalék /2013. évi bér kompenzáció előleg/ 282 e/Ft 

 Fedezete: Egyéb központi támogatások  2 985 e/Ft 

 

2. 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./  1 030 e/Ft 

 Fedezete: Központosított előir.  542,1 e/Ft 

                 Pályázati alap működési  487,9 e/Ft 

 

3. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 40/2013.sz. határozat Közös önkormányzati hivatal létrehozása 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  4 405 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 3 386 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 832 e/Ft 

                dologi kiadás 187 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  1565 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 1 244 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 298 e/Ft 

                dologi kiadás 23 e/Ft 

     Fedezete: Tám.ért.műk.bev.önkormányzattól 5 970 e/Ft 

 

 - 73/2013.sz határozat Civil szervezetek támogatása (önk.fel.átváll.) 

   Zöldterület kezelés  0 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 380 e/Ft 

              Tám.ért. műk.kiad 44 e/Ft 

              Dologi kiadás -  424 e/Ft 

 

 - 122/2013. határozat Gotthard-Therm Kft. Tarozásátvállalás 

   Gotthard-Therm Kft. Műk.c.végl.p.eszk.átadás áll.h.kív. 30 000 e/Ft 

   Fedezete: Szociális bérlakás építés zárolás -  30 000 e/Ft 

 

 -  Kitüntetések 

    84/2013.sz. határozat tanév Pedagógusa Szentgotthárdon elismerés 

    Önkorm.igazg.tev.  318 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. 250 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 68 e/Ft 

    85/2013.sz. határozat Arany ddíszoklevél 

   Önkorm.igazg.tev.  45e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 36 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 9 e/Ft 

    84/2013.sz. határozat tanév „Szentgotthárd közoktatásért” 

    Önkorm.igazg.tev.  203 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. 160 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 43 e/Ft 

   129/2013.sz. határozat „Szentgotthárd Egészségügyi és Szoc. Ellátásért Díj” 

   Önkorm.igazg.tev.  203 e/Ft 



   Ebből : személyi jutt. 160 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 43 e/Ft 

   130/2013.sz. határozat „Szentgotthárd Közszolgálatért Díj” 

   Önkorm.igazg.tev.  102 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 

   131/2013.sz. határozat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” 

   Önkorm.igazg.tev.  101 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 21 e/Ft 

   290/2012.sz. határozat „Szentgotthárd Nemzetiségekért Díj” 

   Önkorm.igazg.tev.  102 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 

   Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/ -  1 074 e/Ft 

 

4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 72/2013.sz határozat Civil szervezetek támogatása 

   Civil alap   1 994 e/Ft 

   Ebből: műk.c.p.e.á.államh.kivülre 1 794 e/Ft 

              Tám.ért. műk.kiad 200 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás /Civil alap/ -  1 994  e/Ft 

 - Garancia kezességváll. Gotthárd-Therm Kft 152 859 e/Ft 

   Fedezete: Fejlesztési céltartalék    -  152 859 e/Ft 

 

5. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Móra F. Városi Könyvtár   

      Közcélú foglalkoztatás  80 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt. 70 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 10 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 60 e/Ft 

                     Intézmény finanszírozás  20 e/Ft 

     Önkormányzat 

     Működési céltartalék zárolás Közcélú fogl. Pályázati önrész -  20 e/Ft 

 b./ Közös Önkormányzati Hivatal 

      Önkorm.igazg.tev.    e/Ft 

      Ebből: tárgyi eszk.besz: 152 e/Ft 

                  Dologi kiadás -  152 e/Ft 

 

6 A Képviselő-testület 40/2013, 65/2013. 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  

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. június 17 

 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 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 2.092.647,9 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-kilencvenkettőmillió-

hatszáznegyvenhétezer kilencszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.092.647,9 e/Ft azaz kettőmilliárd-kilencvenkettőmillió-

hatszáznegyvenhétezer 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      1.448.220,9 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    153.089 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele          1.008.500 e/Ft 

c) Működési támogatások:       105.578,9 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         181.053 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     343.005 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   188.519 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    154.486 e/Ft 

 

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

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.791.225,9 e/Ft 



 

 

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 301 422 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     301.422 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány         49 608 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         251.814 e/Ft. 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:       301.422 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   1.085.956,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra      532.709 e/Ft-ot,; 

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

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      182.002,1 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                               271.980 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             263.994 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              68.598 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              527.456,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              225.908 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    115.275 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     74.131 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     36.502 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1 085 956,8 e/Ft. 

 

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

Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. számú 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 

2.000 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  180.002,1 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:     15.981,1 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:    164.021 e/Ft. 

 

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

a) Civil Alap                              2.006 e/Ft 



b) Pályázati alap Működési       1.113,1 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás          3.000 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.          1.000 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap           1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                  500 e/Ft 

g) Közcélú fogl.páláyzati önrész  1.080 e/Ft 

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

i) Városi rend.30 éves város                    5.000 e/Ft 

j) Bérkompenzáció        282 e/Ft 

 

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

meg: 

a) Pályázati alap     5.000 e/Ft 

b) Játékvár Óvoda felújítása   5.680 e/Ft 

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

d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               138.341 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 180.002,1 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   

48 157 e/Ft működési célú központi támogatásban, 33 283,9 e/Ft Központosított működési 

célú támogatásban, 21 153 e/Ft a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető működési 

célú központi támogatásban, 2 985 e/Ft egyéb központi támogatásban részesül.” 

 

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

 

„ 9 § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 79 főben rögzíti. 

 

 

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

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

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

rendelet  módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

 

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

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

akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Esetünkben a Kistérségi Társulás 

keretében fenntartott intézmények által biztosított valamennyi (szociális és gyermekjóléti) 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet és a rendeletet is 

módosítja. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya a Városi Gondozási 

Központ intézményénél 2013. május 13-16 között hatósági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés 

során megállapították, hogy a közös háztartásban élő étkeztetést-kiszállítással igénybe vevő 

ellátottak közül tévesen mindkét fél részére megállapításra és megfizettetésre került a 

kiszállításért fizetendő személyi térítési díj. A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szabályozza a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások díját. A rendelet 9.§ (4) bek. alapján:  

„Az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 

fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson 

történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra 

történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért 

fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.” 

 

Az ellenőrző hatóság mind a fenntartó, mind az intézmény számára haladéktalanul javasolta 

a feltárt szabálytalanság megszüntetését 2012. és 2013. év vonatkozásában. Ez az jelenti, 

hogy a jogosulatlanul megállapított, befizettetett kiszállításért fizetendő személyi térítési 

díjat az érintettek számára az érintett évekre vissza kell fizetni. Az intézmény kérte a 

fenntartó Kistérségi Társulás döntését abban, hogy a kiszállításért fizetendő személyi térítési 

díj megállapítása az igénybe vevők eltérő rendszeres jövedelme esetén a magasabb vagy az 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkező kérelmezőnek kerüljön megállapításra. 

 

Az intézményt fenntartó Kistérségi Társulás a 17/2013. számú Társulási Tanács határozata 

alapján úgy döntött, hogy az ebéd kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj a 

szolgáltatást igénybe vevő személyek eltérő rendszeres havi jövedelme esetén a magasabb 

összegű rendszeres havi jövedelemmel rendelkező igénybe vevő figyelembe vételével kerül 

megállapításra. Az új térítési díjak 2013. július 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az 

intézmény a felülvizsgálatot elvégezte és az érintett személyek számára a visszafizetés 

megtörtént. 

 

Jelen előterjesztés célja tehát az ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése, 

térítési díjak módosításának rendeletbe foglalása. 



 

II. 

 

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

30.) önkormányzati rendeletünk szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás helyi szabályait.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott adósságkezelési munka során több 

esetben előfordult, hogy a hátralékos nem tudta igénybe venni a szolgáltatást az egy főre eső 

jövedelme miatt, pedig motivált volt a hátralék rendezésére. Ezért a Családsegítő 

kezdeményezte az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban a szolgáltatás 

igénybevételéhez jogosító jövedelemhatár (jelenleg az egy főre eső nettó jövedelemhatár az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, azaz jelenleg 57.000,- Ft/fő) emelését, mivel 

az adósságkezelési szolgáltatásba így több hátralékos kerülhetne be. 

 

Ha a jövedelemhatár mértékét az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 

250 %-ában (jelenleg 71.250,- Ft) határoznánk meg, az már eredményesebbé tenné az 

adósságkezelési szolgáltatást. Erről szól a mellékelt rendelet tervezet 1. §-a. 

 

A Családsegítő javasolta még, hogy célszerű lenne a jövedelemhatárt a háztartásban élők 

száma szerint módosítani, az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 

figyelembevételével. Ennek kidolgozására azonban a közeljövőben (legkésőbb novemberben) 

várható új szociális rendeletünk előkészítése során lesz alkalom. 

 

 

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

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

tájékoztatását, tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezett 

rendeletmódosításnak társadalmi hatása, hogy több rászoruló kerülhet be az adósságkezelési 

szolgáltatásba, így nagyobb eséllyel rendezheti fennálló hátralékait. Gazdasági hatása, hogy a 

szolgáltatók – melyek között önkormányzati érdekeltségűek is vannak – kintlévőségei 

nagyobb mértékben csökkenthetők ez által. Költségvetési hatása, hogy több ügyfelet bevonva 

az adósságkezelési támogatás összköltsége is magasabb lesz. Környezeti és egészségi 

következménye nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy megnő az ügyfelek 

száma ebben a tárgyban. A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, 

valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezetének megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június 18. 

 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 

                 jegyő 

  



1. számú melléklet 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

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

módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

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

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

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

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

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

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

(a továbbiakban: Rendelet) 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12/A. § Az önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban (a továbbiakban: 

adósságkezelési szolgáltatás) részesíti az Szt-ben meghatározott feltételekkel azt a családot 

vagy személyt, 

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

800.000,-Ft-ot és 

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

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át.” 

 

2. § A Rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, 

a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.  Az 

ebéd kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személyek 

eltérő rendszeres havi jövedelme esetén a magasabb összegű rendszeres havi jövedelemmel 

rendelkező igénybe vevő figyelembe vételével kerül megállapításra.” 

 

3. § Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

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

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Kihirdetve: 

  



Indokolás: 

 

1. §-hoz: A jövedelemhatár megemelésével több rászoruló veheti igénybe a szolgáltatást, 

egyúttal hatályukat vesztik a jelenleg hatályos rendelet olyan pontjai, melyeket az Szt. 

szabályoz. 

 

2. §-hoz: Az eddigi szabálytalanság megszüntetése, térítési díjak módosításának rendeletbe 

foglalása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére. 

 

Tárgy:   A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A Képviselő-testület legutóbb 2013. márciusi ülésén módosította a szilárd hulladék 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló  41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletet 

(továbbiakban: helyi rendelet). A márciusi rendeletmódosítás indoka a városban 2013. április 

01-től bevezetésre kerülő új hulladékgyűjtési, -szállítási rendszer. Az új rendszer szerint 

többek között a közös hulladékgyűjtőt használó társasházaknak társasházanként kell 

szerződniük a jövőben a szolgáltatóval. A szerződések megkötése jelenleg folyamatban van. 

Ezzel kapcsolatban egy gyakorlati probléma merült fel. A helyi rendeletünk jelenlegi előírása 

alapján a közös hulladékgyűjtőt használó társasházak minimálisan 240 l-es űrtartalmú vegyes 

hulladékgyűjtőt vehetnek igénybe. Vannak olyan társaházak, akiknek nincs szüksége 240 l-es 

űrtartalmú gyűjtőre, mivel eddig is a hulladékgyűjtő szigetek igénybevételével szorgalmasan 

és lekiismeretesen szelektálták a hulladékukat és a vegyes hulladékgyűjtőbe kerülő 

hulladékuk mennyisége egy 120 l-es gyűjtőbe is elfér. Ennek a problémának a kezelésére 

javasoljuk a helyi rendeltünk módosítását, hogy a társasházak is igénybe vehessenek 120 l-es 

gyűjtőedényt.  

 

Továbbá 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. számú 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 mega 2012. április 14. napján alkalmazott díj 

legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát. 
 

Az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítási javaslatok: 

1. A tömbházaknál igénybe vehető gyűjtőedényzet részletezését kiegészíteni szükséges 

(3. §); 

2. A tömbházaknál díjképzés meghatározásánal is ki kell egészíteni a 120 l-es edénnyel 

(8.§); 

3. Az 1. mellékletet ami az önkormányzati hulladékkezelési díjat tartalmazza  hatályon 

kívül kell helyezni 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása, hogy a kialakított hulladékszállítási 

rendszerbe jobb feltételekkel tud bekapcsolódni a lakosság egy része. 

 Gazdasági hatása azoknál az állampolgároknál van, akiknél a hulladék elszállítása 

ezen túl egyszerűbben történhet.  

A költségvetési hatása: nem releváns 

Környezeti és egészségi következménye: közvetlenül nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 



A jogalkotás elmaradásának esetén:   A díjmegállapítás új törvényi rendszere 

indokolja a rendeletünk módosítását. Ennek elmarsadása esetén törvénysértő helyzuet 

alakulna ki.   

 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntések 

meghozatalát 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június 14. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 

  

  

 

 

Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése: 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 

szóló 41/2002. /XI.29./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.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és 

elszállításáról szóló 41/2002. /XI.29./önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 

E 3. § (8) bekezdése az alábbiak szerint szerint módosul: 
 

„3.§ (8) A R. 2. melléklete szerinti közös gyűjtő edényeket használó tömbházaknál a 

közszolgáltatónak biztosítania kell a lakóközösség igényeinek megfelelő darabszámú vegyes-, 

illetve szelektív hulladékgyűjtőt, amely 120, 240, 770, vagy 1100 l-es; legalább 90 db (összes 

tömbházat figyelembe véve) 1.100 l-es szelektív gyűjtő konténert, illetve háztartásonként 1 db 

5 l-es speciális, zárható olajgyűjtő kannát” 

 

2.§ A R. 8. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„8.§ (4) A tömbházas ingatlanoknál a közszolgáltatási díjnak,  a vegyes hulladék 

elhelyezésére szolgáló edényméretek – 120 / 240 / 770 / 1100 l-es konténerek - egyszeri 

ürítési díjának tartalmaznia kell valamennyi szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás (vegyes-, 

bio-, szelektív- és a használt sütőolaj hulladék, illetve a lomtalanítás, valamint a szükséges 

edényzet és zsákok) költségét. A tömbházaknál a vegyes hulladék ürítése hetente, évente 52 

alkalommal történik” 

 

3.§ E  rendelet  a R. 1. mellékletét hatályon kívül helyezi. 

 

4.§ E rendelet. 2013. július 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 

 



Indokolás 

 

1.§-hoz: A tömbházas területeken igénybevehető hulladékgyűjtőket kiegészíti a 120 l-es 

űrtartalmú edénnyel. 

 

2. §-hoz: A tömbházaknál a díjképzés meghatározásánal a 120 l-es űrtartalmú edénnyel is 

számolni kell. 

 

3.§-hoz: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91. §-a alapján a 

reendeletünk 1. mellékletét hatályon kívül kell helyeznünk.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. június 26.-i képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség 

teljesítésének elősegítéséről szóló rendelet módosítása 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 23/2006.(IV.27.) önkormányzati  rendelettel fogadta el az építési 

engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség teljesítésének 

elősegítéséről szóló rendeletet. 

 

A rendelet célja, hogy szabályozza az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 42. §-ában előírtaknak megfelelően az építéssel 

érintett telken belül nem kialakítható gépjárművárakozóhelyek megváltással, vagy más 

módon történő biztosításának feltételeit. 

 

A rendeletben szabályozott megváltási díjakat 2006 óta nem módosítottuk – ugyanakkor nem 

is árnyaltuk a szabályainkat. Ezen rendelet-módosítás kezdeményezés oka egyrészt a 

megvalósítandó építési beruházás célját figyelembe véve  a feltételek árnyaltabbá tétele, 

másrészt az általános díj megemelése. 

         

 

A változások lényeges elemei: 

- A hatályos rendelet szerint a parkolóhely-megváltási díj összege egyöntetűen 

300.000.- forint + 27% ÁFA= bruttó 381.000.- forint. 

 

Javasoljuk, kizárólag a meglévő építmények átalakításával, bővítésével létrejövő új 

lakások esetén kedvezményes megváltási díj bevezetését. Az építkezők több esetben is 

amikor egy új lakás teljes bekerülési költségét kalkulálják nem értik, hogy azokon a 

területeken ahol már eddig is lakások álltak csak most a lakások számát ugyanabban 

az épületben bővítik miért fizetnek ugyanannyi parkolóhely-megváltási díjat mint 

azok akik új lakásokat építenek. Egy addig be nem épített telken ugyanis könnyebben 

lehet az építkezés folyamán helyet biztosítani a partkolóknak mint ott ahol több 

évtizedes kialakult állapotok vannak, a telken belül épületek állnak,  és így nehezebb a 

parkolóhelyek kialakítása. Ez akadály ma is, akadálya lesz a jövőben is a központi 

részeken megvalósuló lakásbővítések esetén.  E differenciálatlan szabályozás miatt 

összességében egy – egy lakás kialakításánál a régi épületben építtetőt nagyobb 

teherrel terheljük meg mint azt aki új épületben új lakásokat alakít ki. Ezért javasoljuk 

az ilyen esetekben a megváltási díj csökkentését   

Javasolt nettó megváltási díj összege: 200.000.- forint. Természetesen, ha a lakás 

rendeltetése egy adott időtartamon belül megváltozik, a kedvezményes díjat ki kell 

egészíteni. 

 

 



- Javasoljuk viszont az általános megváltási díj összegének emelését tekintettel arra, 

hogy ezen összeg hét éve változatlan. 

Javasolt nettó megváltási díj összege: 400.000.- forint. A javaslat elfogadása esetén az 

önkormányzat ezirányú bevételei jelentősen nem változnak – ugyanakkor a 

differenciálással mégiscsak segítünk. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása csak közvetett. 

 Gazdasági hatása azoknál a vállalkozóknál van könnyítés, akik meglévő épületekben 

lakásokat alakítanak ki. A többiek esetzében az emelés csak az évek alatt elmaradt 

inflációt követi. 

A költségvetési hatása: nem releváns 

Környezeti és egészségi következménye: közvetlenül nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogalkotás elmaradásának közvetlen következménye nem volna.  

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június 17. 

 

 

 Dr.Dancsecs Zsolt 

 jegyző  

 

 

 

 

 



1. számú melléklet. 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../... (….) 

önkormányzati rendelete 

az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási 

kötelezettség teljesítésének elősegítéséről szóló 23/2006. (IV. 27) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 

 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  
a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelettel elfogadott Országos Településrendezési és Építési 

Követelmények (OTÉK) 42.§ (11) bekezdéseiben foglaltak alapján a gépjármű-elhelyezési 

biztosítási  kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építési engedélyezési eljárás 

során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség teljesítésének elősegítéséről szóló 

23/2006. (IV. 27) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 6. § (6) bekezdésének első 

mondata a következők szerint módosul:  

„A megváltási díj fizetéséről szóló megállapodást a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Városüzemeltetése készíti elő és tartja nyilván.” 

 

2.§ A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul: 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a már folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

Huszár Gábor                                                        Dr. Dsncsecs Zsolt 

Polgármester                                                             Jegyző 

 

Kihirdetés: 

 

 

 

 

1. melléklet 

Parkolóhely-megváltási díjak összege parkolónként 

I./ A város területén felszíni parkolásra:. 

- meglévő építmények átalakításával, bővítésével új lakások létrehozása esetén 200.000.- Ft + 

ÁFA -,  
- egyéb esetekben 400.000,-Ft + ÁFA összeget kell megtérítenie az építtetőnek. 

A város területén az alábbi felszíni parkolókra lehet megváltást elfogadni: 

Színház mögötti parkoló (20 db) 

Hunyadi úti Árkád üzletsor mögötti területen lévő parkoló (24 db) 

Tervezet parkolók: 

Szabadság téri Liget északi-déli oldalára tervezett parkolók (12 db + 14 db) 

Indokolás: 

1.§-hoz  



A szervezeti változások miatti átvezetés 

2.§-hoz:  

a tervezet differenciált díjazást vezet be – elsősorban azért, hogy ezzel is segítse mindazokat, akik 

már meglévő épületekben alakítanak ki űj  lakásokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. június  26.-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 

2013. június 17-én ismét megbeszélést tartott a Jubileumi Munkacsoport - elsősorban az 

előttük álló programok lebonyolításával kapcsolatos feladatok átbeszélése volt a napirend. 

 

1. Az új Szentgotthárd képeskönyv kiadásával kapcsolatban az alábbiakban állapodtak 

meg: 

Az előzetes egyeztetések alapján a könyvben az alábbi fejezetek lesznek. Az egyes 

fejezetekhez szövegeket kell írni, illetve megjelölni, hogy milyen fotók lesznek az egyes 

szövegrészek mellett.  Az egyes fejezetek, illetve a fejezeteket kidolgozók: 

 Ciszter hagyaték -> Molnár Piroska, Csuk Ferenc 

 Ipari történelmünk –> Szép Renáta 

 Polgári értékeink -> Molnár Piroska, Csuk Ferenc (ebben azok az épületek, 

amelyek fontos szerepet játszottak az emberek életében, pl. volt bíróság épülete, 

Varga-ház, stb.) 

 Természeti értékeink -> Domiter Judit, Dr. Krajczár Róbert  

 Szentgotthárd jövője (iparfejlesztés, sportcsarnok, turizmus, stb.) -> Dr. Dancsecs 

Zsolt, Huszár Gábor 

 Járási/kistérségi települések fejezet -> Dr. Gábor László 

A könyv kb. 120 oldalas lesz és a fotók dominálnak majd benne. A szöveges részek  3 

nyelven (angol, német, szlovén) jelennek meg. A könyv az augusztus 20.-i 

rendezvénysorozat keretében – előreláthatólag augusztus 16-án kerül bemutatásra. 

(Koordinátor: dr. Gábor László.) 

 

A „Szól a harang” című műsorral kapcsolatos aktualitásokról is szó esett – egy héten 

keresztül minden déli harangszó alatt Szentgotthárdról láthatnak kisfilmet az m1 nézői.  

Tájékoztatásként elhangzott, hogy május folyamán megkezdődtek és jelenleg is 

zajlanak a sorozatot előkészítő háttérmunkálatok. Júniusban összeállításra kerül a 

forgatási terv, amelyet az önkormányzat igényeinek figyelembe vételével készítenek el. 

Ehhez kérik tőlünk június folyamán a forgatási helyszínek / turisztikai attrakciók 

listáját. Júliustól kezdődően kerül sor a szerződések megkötésére és a forgatási 

időpontok egyeztetésére, illetve a végleges műsorstruktúra elkészítésére. (Koordinátor: 

dr. Gábor László.) 

 



2. Június 21-én Szent Iván éji rendezvény lesz, amelynek keretében a Kaszagyárban ismét 

3 kaszagyári sétára lesz lehetőség a könyvtári, múzeumi és a PKKE által szervezett 

programok mellett. 

 

3. Június 24-én a CAPELLA Savaria ad koncertet. 

 

4. Július 13-án rendezik meg a XXIV. Hopplá Fesztivált. 

 

5. A Történelmi Napok rendezvénysorozattal kapcsolatban a munkacsoport ismételten 

kérte a Polgármestert, hogy a kistérségi települések vezetőivel vegye fel a kapcsolatot, 

és rajtuk keresztül a felvonulásra invitálja a községek csoportjait. 

 

6. A Munkacsoport megállapodott, hogy a következő megbeszélés 2013. július 08-án lesz. 
 

 

 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indítottunk Szentgotthárd önkormányzati 

tulajdonú utak burkolat-felújítására. A kiírás tárgyát képező utak a Zsidahegyi utca, a 

Fővég utca (Nyíres utca – 3467. hrsz-ú út közötti szakasza (700,00 m)), Örökzöld utca 

(Zsidai utca – Vakarcs K. utca közötti szakasza), Zsidai utca (tűzoltószertártól – Erdei 

utcáig tartó szakasza), Szvétecz E. utca, Dobó I. utca (Alkotmány utcától a temetőig tartó 

szakasza), Felsőmező utca, Tótfalusi utca északi oldalán lévő járdaszakasz, Erzsébet utca 

és a Pável Á. ltp. keleti oldalán lévő 56,25 m hosszúságú útszakasz. A beérkezett 

ajánlatok ismeretében - a tárgyi munkálatokra rendelkezésekre álló anyagi fedezetre 

tekintettel - a tárgyalás után a fentiekben részletezett mennyiség változhat. Ajánlattételi 

határidő 2013. július 08. (hétfő) 10:00, első tárgyalás tervezett időpontja 2013. július 12. 

(péntek).  

 

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

intézményekben elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás. A megalapozott ajánlattétel 

érdekében 2013. június 12-én helyszíni szemlét tartottunk. Eddig hat szervezet vette meg 

az ajánlatkérési dokumentációt, az ajánlattételi határidő 2013. június 21. (péntek) 10:00.  

 

 Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak kátyúzására vonatkozó 
megállapodás megkötése folyamatban van a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel. Tervezett 

mennyiségek: 450,00 m
2
 (hidegaszfalttal) + 280,00 m

2
 (melegaszfalttal). 

 

 Szentgotthárd-Máriaújfalui, Hársas-tónál megtörtént az ivóvízvezeték kiépítése, illetve a    

zárt szennyvízgyűjtő tartály telepítése. Az ivóvízvételi lehetőség, illetve az ideiglenes 

zuhanyzási lehetőség biztosított, a végleges ivókút és zuhanyállás kiépítése folyamatban 

van. A strand első vízmintavételezése 2013. május 28-án megtörtént, a víz minősége 

megfelelő.  



A Horgász Egyesület  LEADER pályázaton nyert támogatásból építtette meg 765 m hosszú 

vízvezetéket, strand röplabda pályát, zuhanyozót, melyek részei a strand felújítási 

munkáinak. Kivitelező : Vízéptek Bt.  

 Megtörtént a Szentgotthárd-Rábakethely, Vakarcs K. utca 31 - 33. közötti eltömődött út 

alatti áteresz tisztítása, a Szentgotthárd-Rábakethely, Kis u. 15. szám előtti leszakadt 

rácsos csapadékvíz összefolyó helyreállítása, Szentgotthárd-Máriaújfalu Hársas-tóhoz 

vezető bekötőútnál az elkopott elsőbbségadás jelzőtábla cseréje, az önkormányzati hivatal 

bejáratánál leszakadt rácsos csapadékvíz összefolyó felyreállítása, a város területén lévő 

tájékoztató, illetve közúti jelzőtáblák igazítása, tisztítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft.  

 

 Befejezés előtt áll a Közszolgáltató Vállalat volt kertészetének termelői piaccá történő 

átalakítása az 1377/3. hrsz-ú ingatlanon. Az üvegházak elbontását követően 600 m
2 

felületen zúzottkő burkolat lett kialakítva. Az 1377/6.hrszú közút ingatlanon a beruházó 

építtetett kőzúzalékos burkolatot. Kivitelezők : SZET kft, Vizéptek Bt 

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

vb. támfal építése. Kivitelező az UTPLAN kft 

 Folyamatban van a szintén NYDOP pályázati támogatással a Bölcsőde felújítása, 

hőtechnikai korszerűsítése. Kivitelező : Cseke kft 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3 

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.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

5 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

 

     

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetés: 
 
 



A rendelkezésre álló likviditási hitelkeret 2013. július 1-től 86 millió 

forint, melyet 2013. szeptember 20-ig vissza kell fizetni a számlavezető 

pénzintézetnek. Bevételünk szeptember 15-én lesz, melyet már terhel a 

folyószámla hitel visszafizetése, valamint a kezességvállalásból származó 

kötvény és kamat  kifizetés. 
 

Adóhatósági munka: 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Folyamatosan felszólításokat küldünk az adózóknak hiánypótlásokra.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

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

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 
ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozathozatalok 

folyamatosan történnek.  
 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége 2013. május havi információs jelentése (2013. 04. 21 - 2013. 05. 20): 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 498 fő, 51 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 7,3 %. 

 

Tárgyidőszakban 53 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző 

időszakhoz képest 17 fővel csökkent. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (13 fő); 

kereskedelem, gépjárműjavítás (6 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (3 fő). A többi 

belépő száma egyenletesen oszlik a többi ágazat között. A nyilvántartott pályakezdők száma 

29 fő, számuk az előző időszakhoz képest 9 fővel csökkent. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 108 fő, 35 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 25 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el, 30 fő helyezkedett el munkaviszony létesítésével. 46 fő 

jelentkezési kötelezettségének nem tett eleget. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 70 fő, az előző időszakhoz képest 9 fővel nőtt. 

A nem támogatott álláshelyek száma 16 fő. A támogatott álláshelyek többsége 

közfoglalkoztatás (-42 fő). A nem támogatott, újonnan bejelentett munkahelyek többsége (8 

fő) a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatból származik; feldolgozóipar (6 fő); 

kereskedelem, gépjárműjavítás (5 fő). 

 

Speciális követelmények nem jelentkeztek a munkáltatók részéről. A felajánlott és 

számosított munkabérek zöme a minimálbér és 120.000,- Ft között van. 



Letelepedő új vállalkozásokról és esetleges befektetési szándékokról tárgyidőszakban nincs 

tudomása a Kirendeltségnek, ahogyan a Mt. szerinti csoportos létszám-leépítési szándékról se. 

  

Álláskeresők részéről leggyakrabban keresett állásokról tárgyidőszakban nincs adat. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

Szentgotthárd és 

kistérsége 
2013.01.20 2013.02.20 2013.03.20 2013.04.20 2013.05.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag aktív 

népességen belül 

(%)* 

9,4 9,7 9,1 8,1 7,3 

Regisztrált 

munkanélküliek és 

nyilvántartott 

álláskeresők (fő) 

637 658 621 551 498 

- változás az előző 

havi adatokhoz 

képest (%) 

34,7 3,3 -5,6 -11,3 -9,6 

Ebből: pályakezdő 

munkanélküliek és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők (fő) 

34 39 44 38 29 

- változás az előző 

havi adatokhoz 

képest (%) 

-5,6 14,7 12,8 -13,6 -23,7 

Ebből: rendszeres 

szociális segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

8 8 9 10 10 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli 

124 125 131 125 123 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

19,5 19,0 21,1 22,7 24,7 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
145 111 69 67 68 

Álláskeresési 

segély (fő) 
9 10 10 10 11 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

129 143 153 133 127 

 



 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-22/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete: 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (III.1.)  önkormányzati rendelet módosításáról ételemszerűen módosítást nem igényel. 

 

-23/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete: 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  változtatást nem igényel.  

  

-24/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete: 

a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 

20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról módosítást nem igényel. 

 

-25/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete: 

a Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet 

védelméről szóló rendeletét. 23/2000.(VI.29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

változtatást nem igényel. 

 

-26/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete: 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó 

18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról módosítást nem igényel. 

 

 

                        V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Dömötör Sándor: A József A. utca Rákóczi u, Hunyadi u közötti szakaszának a K-i oldalára 

a „Megálni tilos” KRESZ tábla kihelyezését megrendeltük.  

 
Vadász József: A Zsidai és az Örökzöld utca kereszteződésénél, a zsidai út és ároktisztításból 

felgyülemlet törmelék, iszap eltávolítására és a terület rendbetételére a munkák kivitelezőjét 

felszólítottuk. 

 

Kardosné Kovács Márta Mária:  
- A Mártirok úti társasházak közterületen levő szennyvíz bekötővezetékének a 

mosatását  a szolgáltató VASIVÍZ Zrt-nél megrendeltük.  



- Az OTP és a Mártírok úti tömb közötti lebetonozott területen hulladékgyűjtő sziget 

létesítést a szolgáltató MÜLLEX kft-vel kialakíttatjuk. 

A Kertbarátok Egyesülete részére 5 m3 kavicsot a helyszínre szállíttatunk. 

 

Labritz Béla: A Tótfalui Felsőpatak utcába további 6 m3 kőzúzalék kiszállítását rendeltük 

meg. 

A Felsőpatak utca torkolatához 30 km/h sebességgkorlátozó KRESZ tábla kihelyezését 

megrendeltük.  

 

 

      

Szentgotthárd, 2013. június 19. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



VII. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. június 18-án 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- 

Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 
 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

Tempero Kft. végelszámolás 

alatt, új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása. 

Ajánlatok bontása 2013. 

február 18. 

Nyertes ajánlattevő: Utplan ’95 

Kft. Szerződéskötés dátuma. 
2013. április 12. 

Kivitelezés elkezdődött! 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,-Ft   Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 18.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

2013. június 13-14. 

Zárókonferencia Luzernben, 

Szentgotthárd elnyerte az 

energiaváros címet. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 

konzorciumi 
pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.0

53,- 

 
Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,

- Ft 

 

Teljes: 
304.702.173,

- Ft 

 

Önkormányza

t: 
13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

Kivitelező: UTPLAN ’95 
Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(Zalaegerszeg) 

Munkaterület-átadás 

megtörtént. Kivitelezés elindult. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.50

5,- Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Hársas-tó 

szabadstrandjának 

fejlesztése – 

vízvezeték kiépítése, 

strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 

 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,

- 

 

 

 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 

Bt. 
Kivitelezés elindult! 



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. 

 

 

215.598.9

19 Ft 

 

 

0,- 

Forráshiány miatt 

elutasítva, tartalék listára 

került. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-4.10.0/A. 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 

(napelem) való 

ellátása: 

28/2013. 

 

166.705.7

90,- Ft. 

 

 

141.700.670,

- Ft 

25.005.120,- 

Ft 

Benyújtva 2013. február 27-

én, elbírálás folyamatban. 

Tartalmi ellenőrzés alá 

bocsájtották. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 
LEADER 

134/2013 

 
 

8.000.000,

- 

 
  

2.160.000,- 
 

Benyújtva 2013. június 17-

én, elbírálás folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

215.900,- 

 
 

 0,- 
Benyújtva 2013. június 17-

én, elbírálás folyamatban. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 

Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 
 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- 
Benyújtva 2013. június 10-

én. Hiánypótlás alatt áll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / 
benyújtott pályázatok helyzete 2013. június 18-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 
megőrzése  

Szlovénia-
Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 
Önk.  

 
174.908.-

euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, elszámolása 
folyamatban van,  2013. március 
04-én VÁTI Kft. a helyszíni 
ellenőrzését megtartotta. 

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 
pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-
Ft/év 

8.550.000
.-Ft/év 

- 
Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

A támogató szolgáltatás 

és a közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30) Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása 
szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-
Ft/év 

8.000.000
.-Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 
 
2012-2014 évekre befogadást nyert  

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat 

NRSZH 68/2009. 
2.600.000.-
Ft/év 

2.600.000
.-Ft/év 

- Megvalósítás szakasza 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

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

 
  

47/2011. TT 
határozat 

 
 
 
 

87.940.705.- 

 
 
 
 

79.146.63
4.-Ft 

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

nyert, támogatási szerződés 
megkötésre került, a közbeszerzés 
lezárt, nyertes kivitelező a Cseke 
Kft. 2013. május 07-én aláírtuk a 
szerződést, munkaterület átadás: 
2013. május 15.  
A befejezés határideje: 2013. 
október 31. 
Munkálatok megkezdése: 2013. 
május 17-én. 
 

SZEOB Játékvár 
Óvodájának négy 
gyermek csoportszoba 
teljes felújítására, és a 
hozzájuk tartozó 
gyermekmosdók-, illetve 
4 db gyermeköltöző 
felújítása 
Kerekerdő Óvoda 
tetőszerkezetének 
felújítása, külső vakolat 
javítása 

a belügyminiszter 
4/2012. (III. 1.) BM 
rendelete, az 
önkormányzati 
feladatellátást 
szolgáló 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó 
központosított 
előirányzatból 
származó támogatás 
igénybevételének 
részletes feltételeiről 
szóló felhívásra 

19/2012. TT 
határozat 

 
 
 
 
 

29.889.747.- 

 
 
 
 
 
 
 

nem 
részesült 

támogatásban 

6.235.079.-Ft 

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

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 
kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 
határozat 

 
20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 
támogatási 
intenzitású 

benyújtva, elbírálás alatt 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 
„óvodafejlesztés” 
pályázata 

Az Óvodafejlesztés” 
(kódszám: TÁMOP-
3.1.11-12/2) 

30/2012. TT 
határozat 

- - 
100% 
támogatási 
intenzitású 

forráshiány miatt nem 
részesülhetett támogatásban, 
tartaléklistára került 

 

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 
Szentgotthárd  

határozat 
 

21/2013. 
Rönök 

Önk.hat. 
 

30/2013. 
Gasztony 
Önk.hat. 

 
 
 

29.999.946,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

              0,- benyújtva 2013. április 26-án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013.június 26-i ülésére 

 

Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával új lakáskoncepciót fogadott el, 

amely megvalósulásáról évente kell beszámolni (a többször módosított lakáskoncepció az 1. sz. 

mellékletben található). 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati bérlakásokra 

vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd 

pedig azok teljesüléséről számolunk be. 

 

A koncepció teljesüléséről:  

(a koncepcióban megfogalmazottakat a I. – II. pontnál színes betűvel közöljük) 

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára 

utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek megfelelően a 

szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon 

kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek 

módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

 

Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára 

utalhatók ki. 

A városüzemeltetési csoport 2013. év január végén kezdeményezte a lakásigénylések 

felülvizsgálatát, aminek következtében 14 lakásigénylő nem kérte a lakásigénylésének megújítását, 

így ők a listáról törlésre kerültek, amiről tértivevényes levélben értesítettük is őket. 

Továbbá a minőségi lakáscsere kérelmek is felülvizsgálatra kerültek, azok feldolgozása 

folyamatban van. 

Jelenleg szociális alapon 34 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 6 db. lakásigénylést 

nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.   

Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 5 db. munkakörhöz kapcsolódóan pedig 4 db. 

lakásigénylést tartunk nyilván. 

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg a 

régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 

(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák 

számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével).  

„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi 

határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendeletében a márciusi  ülésen megváltoztatta.  

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak azt 

tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 68.630.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló rendelettel 

összhangban 73.365.-Ft-ban határozzuk meg.  A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek 



teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal 

házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) 

el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség). 

 

 

A 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és 

piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell 

vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 

felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő által a kitöltendő űrlap a 

februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet 

a bérlőknek március hó 31-ig kellett a Városüzemeltetés részére visszajuttatniuk.  

A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette ezirányú kötelezettségét. Azon bérlők, 

akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, nekik ismételten kiküldésre került a 

felhívás, amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, 2013. április 1-től visszamenőleg - 

a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke 100%-kal megemelkedik. 

 

Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az 

igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell a Hivatalunk 

felé. 

 

A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását –a Városüzemeltetés 

tájékoztatása alapján – a SZET Szentgotthárdi Kft., mint ingatlankezelő közli a bérlőkkel.  

 

Azonban ezen a gyakorlaton változtatni szükséges: 

A lakások bérletéről szóló rendelet 2/A. (7) bekezdés előírja, hogy a szociális alapon, a költségelven 

és a piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni. Ez egy 

rendszeresített űrlap kitöltésével jár a Bérlők részéről, továbbá a jövedelemi viszonyaikat is 

igazolni, kell, valamint a rezsikiadások számláit is benyújtják. Ezen adatlapok feldolgozását a 

rendszer beindításakor s ezt követő időszakban a „Műszaki Iroda”, ill, a Városüzemeltetés végezte 

és végzi.  

A bevezetés időszakában jónak láttuk, hogy először a Műszaki irodához kerüljön ez a feladat, 

viszont most már a rendszer működik, a bérlők jelentős része tudja a kötelességét, ezért javasoljuk, 

hogy ezen dokumentumok gyűjtése, feldolgozása a jövőben a lakásokat bérbeadó ingatlankezelő 

SZET Szentgotthárdi KFT-hez tartozzon. Továbbá a bérlők közvetlenül a bérbeadónál jelezhetik a 

jövedelmi viszonyuk év közbeni változását is (pl. ha valaki munkanélküli lesz), így a bérleti díj is 

gyorsabban, rugalmasabban korrigálható, mint a mostani rendszerben (Bérlő jelzi a 

városüzemeltetéshez nyomtatványon, ez iktatásra kerül,  majd a SZET-nek ír egy tájékoztatást, aki 

ezt követően az új bérleti díjat megállapítja.) A jövedelmi viszonyok alapján a SZET is gond nélkül 

meg tudja állapítani s beszedni a rendelet szerint szabályozott bérleti díjat, tehát egy kézben 

összpontosulna ezen feladat. Ehhez a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet 2/A.§ (7) bekezdésének módosítása szükséges.  (3.sz. 

melléklet) 
 

 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért való 

bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 1994. 

január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz 

nagyon közeli. 



- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet – 

elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekvő bérlakás 

igények miatt. Ezzel a kérdéssel tehát alaposabban foglalkoznunk kell.  

 
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig elsősorban a 

bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 

1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében az értelmező rendelkezések közötti 17. pontban 

meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos fűtés berendezései, 

víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás  fejében a költségeket 

„lelakhatja”.  További feltétel:  a felújításhoz előzetes hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok 

megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával 

való igazolása; a befejezést  követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 

 

A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja, 

korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.  

A 2011-es és 2012-es évben 1 megállapodás született. 

 

3.) Forrást kellene képezni az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásából 

befolyó bérleti díj egy részéből is. Elképzelhető egy olyan rendszer kidolgozása, mely szerint az 

olyan társasházak esetében, melyekben önkormányzati tulajdonú bérlemény van a bérlemény egy 

éves teljes bérleti díját az adott társasház felújítására (különösen a homlokzati felújításra, 

tetőjavításra, szigetelésre, stb.) lehetne fordítani. Erre lehetne éves ütemtervet készíteni és 

elfogadni. Ennek rendszerét külön ki kell dolgozni 

Az igazság az, hogy alig maradt mára üzlethelyiségünk, bár a probléma továbbra is fennáll és 

megoldatlan. A  befolyó bérleti díj pedig nem túl magas.  

A 2013-as költségvetés tervezésénél –köszönhetően az állami támogatásnak – Önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok felújítására 22.500.000.-Ft lett meghatározva, ami örvendetes a korábbi évek 

mértékéhez képest. Ebből a keretből az összes ingatlanra vonatkozó felújítási kiadásokat kell 

fedezni. (lakások, lakóházak, üzletek, kultúrházak, stb.) Ezen belül a Széll K. tér 15. épület 

homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása kb. 14.5 millió forintba kerül.  A felújításra 

vonatkozó tervek építési engedélyeztetése 2013. június közepén megkezdődhetett...  

Továbbá a Széll K .tér 14-ben szükséges két Önkormányzati tulajdonú lakás elválasztó falazatának 

tűzvédelmi előírásoknak megfelelő kialakításához, valamint a födém megerősítéséhez építési 

engedély rendelkezésre áll, jelenleg a Statikus kiviteli tervek elkészültét várjuk.  

 

A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán Önkormányzati 

tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., és a József A. u. 1.. 

Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók 

ablakok cseréje, tetőfedés vakolatjavítás, burkolatok, parketta cseréje stb), Mindez az általuk 

elvégzett 2008-as kalkuláció szerint a Széll K. tér 15. (3 épületrészből tevődik össze) ingatlan 

tekintetében  27 millió, a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u. 18.  21 millió, a József A. u. 1.  

17 millió forintba kerülne.   

A városközpontban, Széll K. téren egyre több társasház homlokzata kezd omladozni, ami a 

lehangoló látványon túl balesetveszélyt is jelent a gyalogosokra. Ezen társasházak közül a Széll K. 

tér 15. sz. alatt lakóház (lila ház) tisztán Önkormányzati tulajdonú, a többi vegyes társasháztulajdon, 

melyben az Önkormányzat is tulajdonos. 

 

Természetesen ezeken az ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb felújításra szoruló 

lakóházaink, pl. József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K. tér 19 



 

- A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra és a szomszédságában lévő 1327 hrsz-ú 

ingatlanra Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé, mely ingatlanokon a saját 

1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívánnak építeni.  

Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre vonatkozóan a szabályozási terv elkészült és 

értékbecslővel fel is értékeltettük a csereigénnyel érintett József u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a 

közelében lévő 1325 hrsz-ú ingatlanokat, melyek együttes forgalmi értéke: 16.241.000.-Ft. 

Megjegyezném: A szabályozási terv költségeit is a vételárban érvényesíteni kell a Test. határozat 

szerint, melynek költsége: 540.000.-Ft.   

A Farkasfai városrészen lévő volt iskola épületében szociális bérlakások kialakítására van 

lehetőség. Az iskola lakásokká történő átalakítási tervei, amelyek  ugyan készen állnak, de annak 

magas szintű műszaki tartalma nagyon költséges megvalósítást eredményez, ezért a lakások 

„költséghatékony” kialakítása véget érdemes lehet azokat újraterveztetni.  

 

- Sarkalatos pont a József A. u. 33. sz. alatti lakók elhelyezése. A 4 bérlő közül három bérlőt 

sikerült csere útján kiköltöztetni, jelenleg egy testvérpár lakik az ingatlanban. 

 A ház egyik lakásának a födémszerkezete és teteje a tél folyamán leszakadt, a testvérpár az 

épségben lévő lakásban lakik. Ez is mutatja, hogy a lakók mielőbbi elhelyezése égetően fontos 

feladat.  

Nehézség, hogy a jelenlegi komfort nélküli lakásból már egy komfortos lakásba történő 

kiköltöztetés esetén a bérlő a magasabb lakbért meg tudnák-e fizetni. 

Itt egy minőségi csere közbeiktatásával megoldható lenne bérlők elhelyezése, de ehhez szükséges 

az, hogy a megüresedő lakásokat elsődlegesen meg kell próbálni ezen lakások kiürítése érdekében 

„feláldozni” akár több minőségi csere közbeiktatásával. 

A mindenkori lakáskiutalással foglalkozó Bizottságnak megüresedett és kiutalható lakás esetén a 

77/2008. sz. testületi-határozatban foglaltak szerint lehetőségekhez mérten gondoskodni kell a 

József A. u. 33. sz. alatt lakók elhelyezéséről, viszont ez mielőbb sürgetővé válik az ingatlan 

nagyon rossz állapotára tekintettel.   

 

A lakások felújításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége lehetne  a lakások 

értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap létrehozása. További 

lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési 

vállalkozó, befektető bevonásával.  

 

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet  vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a lakásigénylő/bérlő 

havi  rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség magasabb a kimutatott 

jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet 

A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének 

előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az 

igénylés benyújtásakor.  

 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Okmányirodája és 

a lakásügyeket intéző Műszaki Iroda folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra 

jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor 

az igénylő szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a 

szociális helyzetet a lakás kiutalása előtt.  

Az együttműködés a Városüzemeltetés és a  Vas Megyei Kormányhivatal 
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.  

A „Polgármesteri Hivatal Hatósági és Okmányirodája” és a lakásügyeket intéző 
„Műszaki Iroda” elnevezéseket módosítani szükséges! 

 
 



6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az 

átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) hosszabb 

átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas. 

         Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtakat be fogjuk tartani.   

   

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások értékesítése 

esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes piaci forgalmi értékénél 

kevesebb összeg nem lehet. 

 

Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre. 

 

8.) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek ki 

kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a bérleti 

szerződésben is szerepeltetni kell. 

Az ÖKV a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások karbantartására és felújítására a 

jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves 

lakásfelújítási és karbantartási tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre 

tekintettel végzendő karbantartások, felújítások” címén. 

 
Az ÖKV elnevezés a SZET Szentgotthárdi KFt-re változott. 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a lakások bérletéről 

szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen módosításra került, 

melyben a Testület rögzítette az üzemeltetési költségre vonatkozó szabályokat, ill. annak 

bevezetésének az ütemezését. A Közszolgáltató Vállalat 2011 július 1-i lakásbérleti díj 

módosítással együtt kezdte el az üzemeltetési közös költségek arányos részének beszedését. 2012. 

június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett, s 2013. július 1-től pedig 100% 

kerül a bérlőktől beszedésre.  

A 2012. január - 2012. december közötti időszak alapján az ÖKV tájékoztatása szerint ez 

2.656.768.-Ft, bevételt jelentett volna, melyből 2.170.594.-Ft került befizetésre, a bérlők által. 

 

2013. márciusában a lakások bérletéről szóló rendelet módosításánál is foglalkoztunk a 

lakbérek és üzemeltetési költségek befizetésének rendjéről. 

Lakások bérletéről szóló rendelet 5.§ (2) bekezdése,  a 21.§ (2) bekezdése és a 22.§-a 

foglalkozik ezen témakörrel.  

5.§ (2)  Az ingatlankezelő e rendelet alapján a Bizottság rendelkezésének megfelelően köti meg a 

bérleti szerződést. Az ingatlankezelő a külön rendeletben meghatározott lakbér összegére akkor köt 

szerződést, ha ezt a jövőbeni bérlő elfogadja, továbbá vállalja, hogy a bérleti díjat a bérlő nevére 

szóló lakossági folyószámláról fizeti és a számlát vezető banknak csoportos beszedési megbízást ad 

a lakbérének és az ehhez kapcsolódóan az ingatlankezelő felé fizetendő költségek beszedésére. 

 

21.§ (2) Az üzemeltetési költséget a bérbeadó állapítja meg társasházban levő önkormányzati 

bérlakás eseten úgy, hogy a társasházban megállapított, az önkormányzati bérlakásra eső közös 

költségből levonja a felújítási költség címen fizetendő ősszeget és a fennmaradó részt köteles a 

bérlő megfizetni. Az üzemeltetési költség megfizetése is a bérlő lakossági folyószámlájáról történik 

a Rendelet 5.§(2) bekezdésében írottak szerint..  

 

22. § Ez a rendeletmódosítás 2006. január 01. napján lép hatályba. A 2/B §-ra vonatkozó 

előírásokat legelőször a 2006. évben elvégzendő 2/A.§ (7) bek. szerinti felméréseket követően kell 

alkalmazni.   

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított 1993. évi LXXVIII. tv., valamint a Ptk. 

rendelkezései az irányadók. 



E rendelet hatályba lépését követően létrejövő vagy módosított bérleti szerződések esetén már 

csak e rendelet szabályai szerinti folyószámla meglétében köthető szerződés illetve kerülhet sor 

szerződésmódosításra. Legkésőbb 2013. július 01. napjával valamennyi bérlőnek rendelkeznie 

kell az e rendelet szerinti folyószámlával. Ennek nem teljesítése a bérleti szerződés felmondásával 

jár.  

 

A márciusi előterjesztésben az alábbi megállapításokról, érvekről írtunk:   

„A lakbérhátralékok felszámolása illetve minimalizálása érdekében új eszközöket szerettünk volna 

találni. Ennek egyik módja, hogy az önkormányzati bérlakásokban élők a bérleti díjat olyan módon 

fizetik, hogy minél nagyobb esélye legyen annak, hogy a bérleti díj biztosan be is folyik. Ennek egy 

módja, ha előírjuk a bérleti díjak folyószámláról, csoportos beszedési megbízással történő 

befizetését. 

Ezt rendeletünkbe belefoglaltuk azzal, hogy ez július 1. után lesz kötelező. Azért ezt a módszert 

választottuk, hogy maradjon idő esetlegesen az új bevezetendő rendszer korrigálására. 

Jöttek is jelzések a szociális lakásokban lakók egy részétől, akik ezen új rendszer kötelezővé tételét 

sérelmezték azon az alapon, hogy ők rendben fizetik a bérleti díjat, így nem értik, miért kell ezt a 

folyószámla nyitást megcsinálniuk. 

Képviselői javaslatként is érkezett olyan javaslat, hogy pl. ez a rend ne vonatkozzon a nyugdíjas 

bérlőkre. 

 

Végiggondolva és egyeztetve az önkormányzati bérlakásgazdálkodást végző SZET Szentgotthárdi kft 

vezetőjével nem tartjuk jó megoldásnak a folyószámlanyitástól való visszalépést és semmilyen 

formában nem tartjuk célszerűnek azt a megkülönböztetést, hogy ugyanazon kötelezettséget ne 

kelljen teljesítenie valakinek azon az alapon, hogy nyugdíjas és folyószámlát kelljen nyitnia azon az 

alapon, hogy a bérlő még nem nyugdíjas. Sajnos a nyugdíjasok között ugyanolyan arányban vannak 

bérleti díjat nem fizetők, mint azok, akik rendben teljesítik a kötelezettségüket. 

A Közös Önkormányzati Hivatal és a SZET Kft részéről azt a megoldást szeretnénk ha elfogadná a 

T. Testület, hogy folyószámlanyitás az önkormányzati bérlakásokban élő bérlőknek akkor kötelező, 

ha újonnan kötnek bérleti szerződést; továbbá kötelező azoknak, akik egy hónapnál több bérleti 

díjjal tartoznak. A többieknek mindaddig önkéntes – de ajánlott – a folyószámlanyitás, amíg bérleti 

díj- vagy vízdíjtartozásuk nem keletkezik. Tartozás esetén azonban a folyószámlanyitás számukra is 

kötelező lesz. 

Ezt a javaslatot egyelőre nem hozzuk  rendeletmódosításként csak majd az e témával foglalkozó 

júniusi ülésen. Azt reméljük, hogy addig esetlegesen ezt a javaslatot is lehet finomítani illetve egyéb, 

újabb javaslatok is lehetnek a T. Képviselőtestületi tagok részéről – így ezek a soraink most 

leginkább csak gondolatébresztők.” 

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján s a SZET-tel történt ismételt egyeztetés alapján javasoljuk a 

lakások bérletéről szóló rendelet ezen rendelkezéseinek módosítását úgy, hogy csak azon bérlőknek 

legyen kötelező folyószámlát nyitni és csoportos beszedési megbízást adni az ingatlankezelő 

részére, ha 1 hónapnál több hátraléka Amennyiben a bérlő hátraléka meghaladja az 1 hónapot és 

nem ad csoportos beszedési megbízást az ingatlankezelő részére, úgy az a bérleti szerződés 

felmondását vonja maga után. Természetesen lakáskiutalás esetén az új bérlőknek már kötelező lesz 

folyószámlát nyitni, s beszedési megbízást adni.  

 

Javasoljuk a jövőre vonatkozóan a lakások bérletéről szóló rendelet 

módosítását. (3. sz. melléklet) 
 

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci alapon kell 

bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások esetén is 

mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott évben a 



költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel eléréséig ezen 

lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

 

Tavaly a költségvetésben lakásértékesítésből tervezett bevétel nem szerepelt, s 2 db. lakás került 

piaci alapon kiutalásra. 

 

II. 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani. 

 

Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.  

A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron –a rendszer felfutását 

követően - 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 3.000.000.-Ft-ot kell 

elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő. 

(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése céljából 

ezen összeg növelhető.) 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 

bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő) 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.) önkormányzati  

rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat.  Utoljára 2011. május 1-n került sor a rendelet 

módosítására,  ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az aktualizálását.  

A rendeletnek ez a része most így szól:  

„a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó nettó 

havi átlagjövedelme a 100.000.-Ft-ot nem haladja meg.” 

„c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenül- egyéb 

az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival 

nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

    Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a 

3.000.000.-Ft-ot meghaladja. 

   Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv  által közzétett 

mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.” 

 

Most ismételten kezdeményezzük ezen pontok aktualizálását, melynek következtében a 2011-ben 

és 2012-ben a KSH által megadott hivatalos  inflációval javasoljuk a nettó havi átlagjövedelem 

határát a jelenlegi 100.000.-Ft-ról 110.000.-Ft-ra módosítani. 

A 2011. évi infláció mértéke 3,9%, a 2012. évi infláció mértéke 5,7% volt, ami alapján 109.823.-

Ft-lenne a pontos határ, de javasoljuk 110.000.-Ft-ra kerekíteni. 

Továbbá a „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az inflációt 

figyelembe véve kérjük 3.000.000.-Ft helyett 3.300.000.-Ft-ban megállapítani. (Itt pontosan az 

inflációval történő emelés 2.294.669.-Ft, de javasoljuk a fenti kerekítést.) 

Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet. 

Rendeletmódosítás 4. sz. melléklet 

III. 

 

1.) Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése.  



A jövőben több szálon is megindulhat olyan beruházás, mely során az Önkormányzat 

bérlakásokhoz juthat. 

- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása is folyamatban van, melyen minimum 15 lakásos 

társasház építésére van lehetőség, mely lakásokból 3 db. legalább 105 m2 összterületű lakás kerülne 

az Önkormányzat tulajdonába a telekért cserébe, továbbá 2 db. lakás megvásárlására van lehetőség. 

Ezen témakörrel a Testület egy másik előterjesztésben foglalkozik.  

- További lehetőségként jelentkezi a volt Farkasfai iskola átalakítása, melyről már korábban is 

írtunk. 

- A József A. u. 33. illetve az azzal szomszédos Önkormányzati terület hasznosítása esetén további 

lakás/lakások kerülhetnek Önkormányzati tulajdonba.  

A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani. 

Továbbra is elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakás piac mobilizálása. 

 

2. Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  

Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások 

elkészülte után az önkormányzati bérlakásban élők közül a minőségi lakáscserét igénylők 

részére, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális alapon 

már nem jogosultak bérlakásra, harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére célszerű a 

lakásokat  kiutalni. 

A fenti, Lakáskoncepcióban szereplő bekezdést javasoljuk módosítani akként, hogy az új 

bérlakások egy része bevétel orientáltan kerüljön bérbeadásra, itt gondolunk az esetlegesen 

megvásárolandó József A. úti lakásokra, a többi esetben pedig azon minőségi lakás-cserét igénylők 

részére kerüljön elsősorban kiutalásra, akik költségelven fizetik a bérleti díjat. 

Módosítás: 

2. Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  

Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások elkészülte 

után azok egy része piaci alapon, másik része önkormányzati bérlakásban élők közül azon minőségi 

lakáscserét igénylők számára, akik szociális alapon már nem jogosultak bérlakásra, másodsorban 

az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális alapon már nem jogosultak 

bérlakásra, de nincs minőségi csere kérelmük, harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére 

célszerű a lakásokat kiutalni. 

 

IV. 

 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkoztunk az 

elmúlt időszakban.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4 éves Társadalmi, Gazdasági  

Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat.. 

A várható ipari beruházások hatásaként megélénkülhet az építési telkek iránti kereslet, így 

jelentősebb igény esetén telekalakításnál szóba jöhető területek: 

 

- A Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán azonban ez csupán 

önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek magántulajdonban van. 

A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési 

engedéllyel rendelkezünk.  

 

- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van. A 

területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a 



beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva kell a 

közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre nem 

biztosított. 

- Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan is található, szabályozási terv 

elkészítése szükséges. Jelenleg közmű és úttervekkel rendelkezünk, melyeket aktualizálni 

szükséges. 

 

- A volt téglagyári terület lakóövezetként van kijelölve, a beépítéshez szabályozási terv készítendő. 

4-5 hektáros terület, nagyszámú lakás építésére alkalmas. Hátránya, hogy magántulajdonban van. 

 

- A József Attila utca 1325, 1326 és 1327 hrsz-ú területek. Rehabilitálandó terület, önkormányzati 

és magántulajdonú területegységen kb 30 lakás megépítésére lenne lehetőség 

- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által behatárolt 

területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. Szabályozási tervet 

készíteni kell. 

 

- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása 

lehetséges. 

Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően 

önkormányzati bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

 

V.  

Lakásfelújítási programterv 

 

A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek – akár 

lakáseladásokból is -  a jövőben is megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania. 

Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja eredményezni 

(vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).  

  

Továbbá a felújítási programtervben nem szereplő József A. u. 33. sz. alatti lakóház nagyon rossz 

állapotban van, de ezen ingatlan sorsa a következő időszakban megoldódni látszik az értékesítése, 

ill. hasznosítása által.  

A Sztg.,  Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.   

 

Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell. 

 

VI. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása. 

Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá 

alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások esetleges 

értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye, 

hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani.  

A Földhivatali bejegyzéshez szükséges: 

- tervező által készített felmérési rajz 

- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat  

- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.  

 

 



A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításához 

kapcsolódóan:  2/A.§ (7) bekezdésének, 5.§ (2) bekezdése,  a 21.§ (2) bekezdése és a 22.§-a 

 

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: Az Önkormányzati 

tulajdonú lakások bérbeadásával  az önkormányzati tulajdonban lévő SZET Szentgotthárdi Kft. 

foglalkozik. Költségvetési és gazdasági hatása a jövedelmi viszony igazolások és bérleti díj 

megállapítása kapcsán nem jelentkezik, mert a bérleti díj eddig is rendelet szerint volt megállapítva. 

A bérleti díj és üzemeltetési költségek fizetésének szabályozása szempontjából a gazdasági és 

költségvetési hatása pedig az, hogy kevesebb hátralék keletkezik.  

A változásnak társadalmi kihatása: A jövedelmi viszony igazolások benyújtása és bérleti díj 

megállapítása kapcsán az összes lakásbérlőre kihat, nekik egyszerűbb, rugalmasabb, gyorsabb 

ügyintézést tesz lehetővé.   

A bérleti díj és üzemeltetési költségek fizetésének szabályozása szempontjából főleg azon bérlőket 

érinti akik nem rendelkeznek bankszámlával és tartozásuk sincs. Nekik nem kell külön bankszámlát 

nyitni, hanem az eddig megszokott módon csekken fizetik be  ezen költségeket. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A jövedelmi viszony igazolások és bérleti díj 

megállapítása esetén a SZET Szentgotthárdi KFt-nél többletfeladatot jelent.  

A bérleti díj és üzemeltetési költségek fizetésének szabályozása esetén kevesebb adminisztratív 

feladatot jelent, de ugyanakkor gyorsabb intézkedést eredményez. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:   A jelenlegi, bonyolultabb, körülményesebb rendszer marad 

fenn. 

 

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

kapcsolódóan: 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb körben lesz 

igényelhető a támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére. Többletkiadást nem jelent, 

mivel az éves költségvetésben maximálva van a támogathatók száma. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogalkotás elmaradásának esetén:   A megállapított szintek nem követik az inflációt, szűkebb 

körben lesz igényelhető a támogatás, évente kevesebb kiadást jelent. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben található módosításokkal kiegészíti.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

              Műszaki Iroda 

 

Szentgotthárd, 2013. június 12. 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 



 

  



1.sz. melléklet: 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJA 

(Elfogadva 2005. október, módosította a 259/2007. sz.,  237/2008. sz. 155/2009. sz. 158/2010. 

sz. 130/2011. és a 108/2012. sz. Testületi határozat) 

 

I. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látja az önkormányzati 

bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását. 

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek 

megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre 

tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét 

évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól 

készített nyilatkozata. 

 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 

azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 68.630.-Ft-ban határozzuk meg.  A jövedelmi 

határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ 

egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és 

nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is 

van lehetőség). 

 

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek: 

Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük 

alapján a szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális 

alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a 

bérlő a bérlakásból kiköltözik  vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a 

továbbiakban. 

Ezt azok számára tartanánk fenn, akik szociális bérlők voltak, időközben a jövedelmi 

helyzetük megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb 

emelésével lehetne a problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem szociális 

bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát 

megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú (minőségű) 

lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.  

 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért 

való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és 

elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen 

piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli. 

 

 

2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig 

elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a 

bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében 

az értelmező rendelkezések közötti 17. pontban meghatározott felújítások elvégzését (a 

központi berendezések felújítása – pl. központos fűtés berendezései, víz- csatorna- és 



gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás fejében a költségeket 

„lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes hozzájárulás kérése az 

önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-

ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a 

befejezést  követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 

3.) Forrást kellene képezni az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek 

bérbeadásából befolyó bérleti díj egy részéből is. Elképzelhető egy olyan rendszer 

kidolgozása, mely szerint az olyan társasházak esetében, melyekben önkormányzati 

tulajdonú bérlemény van a bérlemény egy éves teljes bérleti díját az adott társasház 

felújítására (különösen a homlokzati felújításra, tetőjavításra, szigetelésre, stb.) lehetne 

fordítani. Erre lehetne éves ütemtervet készíteni és elfogadni. Ennek rendszerét külön ki 

kell dolgozni. 

 

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet  vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a 

lakásigénylő/bérlő havi  rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség 

magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell 

megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet.  

 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal Hatósági és 

Okmányirodája és a lakásügyeket intéző Műszaki Iroda folyamatosan egyeztetni 

köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak 

lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő szociális helyzetét 

közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális helyzetet a lakás 

kiutalása előtt.  

 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  

az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj 

megállapításáig) hosszabb átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő 

öregségi nyugdíjas. 

 

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások 

értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes 

piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet. 

  

8.) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a 

bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely 

kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell. 

Az ÖKV a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások karbantartására és felújítására 

a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett nagyságát és a felhasználás 

helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön soron kell szerepeltetni 

„bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások, felújítások” címén. 

 

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 

alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) 

lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. 

Amennyiben az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban 

meghatározott bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

 

II. 



1.) Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 

tartani. 

 

a.) Megemelt támogatásra jogosultságot célszerű biztosítani annak, aki 

önkormányzati bérlakást ad le a lakástulajdonába való beköltözésekor. 

 

b.) Tovább kell szigorítani a támogatásra jogosultság igazolását – ld. I/3.) 

 

2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott 

ingatlan sorsát az eddiginél alaposabban kell figyelemmel kísérni. 

 

III. 

1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás   bevonásával kell 

megvalósítani. 

 

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  

Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások 

elkészülte után az önkormányzati bérlakásban élők közül a minőségi lakáscserét igénylők 

részére, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális 

alapon már nem jogosultak bérlakásra, harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére 

célszerű a lakásokat  kiutalni. 

 

3.) Az Ifjúsági koncepcióban tett javaslattal is összhangban a 35 éves életkorig terjedően egy 

külön lakáshoz juttatási rendszert kell kidolgozni. Itt számításba jöhet a korosztályba 

tartozó fiatal házasok szociális bérlakához juttatása a meglévő lakásállomány egyes – 

komfortos és összkomfortos - lakásainak felhasználásával, vagy külön felépítendő Fiatal 

Házasok Otthonának kialakításával. Egy olyan rendszert kell létrehozni, melyben a 

rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják:  

meghatározott időn- célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak vagy építenek és az 

önkormányzati lakásból kiköltöznek. Ennek érdekében az előtakarékoskodást igazoltan el 

kell kezdeni és folyamatosan folytatni kell – ennek tényét folyamatosan kell igazolni. 

Amennyiben a meghatározott idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér 

a szentgotthárdi piaci lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről, valamint a lakbérek 

megállapításáról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges.  

 

4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO) 

 

- Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok 

és fiatalok kerülhetnek be, akik saját lakáshoz kívánnak jutni adásvétellel vagy 

építkezéssel és előtakarékoskodást vállalnak: bankkal erről szerződést kötnek és 

legfeljebb öt éven át havonta be is fizetik az előtakarékossági szerződésben vállalt 

összeget, ennek folyamatos ellenőrzését az önkormányzat számára lehetővé is teszik. 

Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. építik fel. Az FHO-ban 

legfeljebb 5 évig lehet lenni. Erre az időpontra meg kell szerezni a saját ingatlant 

(venni kell vagy építeni és ki kell költözni vagy ha erre nem kerül sor, akkor az 5. év 

végétől  a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér. 

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a piaci 

lakbér ¼-e – számoljunk az egyszerűség kedvéért 10e Ft/hó összeggel - és így az 

életüket önállóan kezdhetik meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell piaci 

bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a fiatalok tudnak félretenni. Nem feltétele az 



FHO-ba kerülésnek  a szociális rászorultság. Előny, ha gyermek(ek) van(nak). 

Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba.  

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és 

ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak költözni a 

lakásból; az a lakás, ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani. 

- A  kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek. 

- Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória támogatására. 

Egy FHO-lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e Ft, 5 FHO lakás 

bérleti díja egy év alatt 600 e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor ez öt év alatt 3 millió 

Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás az Első lakáshoz jutók előtakarékosságának 

támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe tartozók segítésére. 

 

II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása 

 

- Aki nem kap FHO- lakást az önkormányzattól, de saját lakás vétele vagy építése 

érdekében előtakarékoskodik, erről szerződést köt bankkal és az önkormányzattal és 

meghatározott időn keresztül – célszerűen legalább 5 éven át - folyamatosan 

takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-lakások egy évi bérleti díját – továbbra is a 

példa számainál maradva -  600e Ft-ot elkülönít és a fiatal által összetakarékoskodott 

összeghez hozzárakja – célszerűen  akkor, amikor a megvenni szándékozott lakás már 

megvan vagy az építkezés már befejeződött.  Maga a támogatás kifizetése mint az első 

lakáshoz jutók támogatása viselkedik.  

- Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, akár 

kamatoztatni lehet) így a forrását saját maga kitermeli a rendszer. Mindig csak 

maximum annyian férnek bele ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van. 

- Az ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első 

lakáshoz jutók támogatásához hasonlóan viselkedik abban az értelemben, hogy csak a 

rendeletben meghatározott lakásmértékig támogatható. Hosszabb folyamatos 

együttműködést vár el a város és a fiatal között; az előzetes takarékoskodást 

támogatja; ha a fiatal életkörülményei megváltoznak, nem tud lakást szerezni vagy 

elköltözik, az önkormányzatnál megmarad a beígért pénz; az első lakáshoz jutók 

szokásos támogatásának a dupláját jelenti 

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és 

ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is lehessen kezdeni 

egy önálló szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, ahogyan az FHO-

ból befolyó bérleti díjat külön tartjuk és felhasználjuk 

 

 

IV. 

1.) Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek azok, akik az építkezést követően 

önkormányzati bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata építési telket csak családi házzal való beépítési 

kötelezettséggel értékesít, a beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési tilalom 

kikötésével (4 évre) és a visszavásárlási jog feltüntetésével. További feltétel, hogy 

nemcsak a felépítés, hanem a lakásba való tényleges bejelentkezést és bentlakást is 

vállalniuk kell az önkormányzati építési telekhez jutóknak.” 

 



V.  

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAMTERVE 

 

A lakásfelújítási programterv elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a 

lakások 100 %-ban önkormányzati tulajdonban vannak, másodsorban azon társasházak 

felújítása, melyekben a bérlakások többségének Szentgotthárd Város Önkormányzat a 

tulajdonosa.   

Ezen programtervbe a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén az alábbi felújítási 

feladatok elvégzése tartozik: 

talajvíz elleni szigetelés, tető/tetőfedés cseréje, homlokzat vakolása - vakolatomlás 

megelőzése, épület hőszigetelése, épület színezése, a társasházban lévő lakásokban a 

nyílászárók -ablakok és bejárati ajtók - cseréje. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  az ingatlanok felújítására a következő sorrendet 

határozza meg:   

 

1. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (7 lakásból és 1 üzletből álló társasház) 

2. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

3. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

4. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az 

üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad,  a tulajdonos a rá eső részt 

vállalhatná) 

5. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

6. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

7. Szentgotthárd, Ady E. u. 6. (8 lakásos társasház) 

 

Ezen ingatlanok felújítása a bennük lévő lakások belső felújítását (belső ajtók-, burkolatok-, 

villamos hálózat cseréjét, stb.) nem tartalmazza.  

 

A felújítási programtervtől a fenti, illetve még egyéb Önkormányzati tulajdonban lévő 

lakóingatlanokban esetlegesen bekövetkező súlyos káresemény, élet-, és balesetveszély 

elkerülése végett el lehet térni. 

 

A felújítási programtervben szereplő lakások, lakóházak felújításához pályázati lehetőségeket 

is vizsgálni kell. 

 

VI. 

 

1.) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező jelenleg nem társasházként bejegyzett 

lakóházakat fokozatosan Társasházzá kell alakítani, melyek az alábbiak: 

- Szentgotthárd, Ady E. u. 6. 

- Szentgotthárd, Deák F. u. 14. 

- Szentgotthárd, József A. u. 1. 

- Szentgotthárd, József A. u. 29, 

- Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. 

- Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. 

- Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145.  

 



 

 



2. sz. melléklet: 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás 

szövegét kékkel jelöltük) 

 

1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 

azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 68.630.-Ft-ban, 73.365.-Ft-ban határozzuk 

meg.  A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó 

nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül 

nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan 

erre most is van lehetőség). 

 

2. A lakáskoncepció I. fejezet 5.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal Hatósági és 

Okmányirodája Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala 

Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Műszaki Iroda Városüzemeltetés folyamatosan 

egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak 

lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő szociális helyzetét közösen 

fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális helyzetet a lakás kiutalása 

előtt.  

 

3. A lakáskoncepció I. fejezet 8.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

8.) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek 

ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a 

bérleti szerződésben is szerepeltetni kell. 

Az ÖKV SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások 

karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett 

nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön 

soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások, 

felújítások” címén. 

 

3. A lakáskoncepció III. fejezet 2.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  

Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások 

elkészülte után az önkormányzati bérlakásban élők közül a minőségi lakáscserét igénylők 

részére, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális 

alapon már nem jogosultak bérlakásra, harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére 

célszerű a lakásokat  kiutalni. 

 

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  

Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások 

elkészülte után azok egy része piaci alapon, másik része önkormányzati bérlakásban élők 

közül azon minőségi lakáscserét igénylők számára, akik szociális alapon már nem jogosultak 



bérlakásra, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, akik szociális 

alapon már nem jogosultak bérlakásra, de nincs minőségi csere kérelmük, harmadsorban a 

szociális bérlakásigénylők részére célszerű a lakásokat kiutalni. 



3.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének   …./---. (..) 

rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 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 Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 2/A.§. (7) bekezdés ötödik 

mondata így módosul:  

„2/A § (7) Az űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i állapotának megfelelően kitölteni 

és legkésőbb március 31-ig az Ingatlankezelőhöz megküldeni.” 

2.§ A R. 5.§ a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„ 5.§ (2a) Azon bérlő aki e rendelet hatályba lépésekor már az Ingatlankezelővel 

lakásbérleti vagy -használati jogviszonyban áll abban az esetben köteles haladéktalanul a (2) 

bekezdés szerinti lakossági folyószámlát megnyitni és a  lakbért és az ehhez kapcsolódóan az 

ingatlankezelő felé fizetendő költségeket arról csoportos beszedési megbízással fizetni, ha a 

bérlőnek a bérleti jogviszony ideje alatt 1 hónapot meghaladó mértékű fizetési kötelezettsége 

keletkezik. A folyószámla megnyitásának valamint a csoportos beszedési megbízás 

megadásának  elmulasztása 24.§ (1) bek. b) pontja szerinti lényeges kötelezettség 

megszegésének minősül és az Ingatlankezelő a bérleti szerződést felmondja.”  

 

 

3.§ (1) A R. 21.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„21.§(2) Az üzemeltetési költséget a bérbeadó ingatlankezelő állapítja meg társasházban levő 

önkormányzati bérlakás esetén úgy, hogy a társasházban megállapított, az önkormányzati 

bérlakásra eső közös költségből levonja a felújítási költség címén fizetendő összeget es a 

fennmaradó részt köteles a bérlő megfizetni.  

Az üzemeltetési költség megfizetése is a bérlő lakossági folyószámlájáról történik csoportos 

beszedési megbízással abban az esetben, ha a bérlőnek e rendelet szerint lakossági 

folyószámlával kell rendelkeznie.”   a Rendelet 5.§(2) bekezdésében írottak szerint”.  

 

4. §. A R. 22. § utolsó két mondata hatályát veszti.  („E rendelet hatályba lépését követően 

létrejövő vagy módosított bérleti szerződések esetén már csak e rendelet szabályai szerinti 

folyószámla meglétében köthető szerződés illetve kerülhet sor szerződésmódosításra. 

Legkésőbb 2013. július 01. napjával valamennyi bérlőnek rendelkeznie kell az e rendelet 

szerinti folyószámlával. Ennek nem teljesítése a bérleti szerződés felmondásával jár.”)  

 

5.§ (1) A R. 4.§ (5) bekezdésében a „bérbeadó” kifejezés „ingatlankezelő”-re módosul. 

 

(2)  R. 17/A.§-ban a „bérbeadó” kifejezések „ingatlankezelő”-re módosulnak.  

 

(3)  A R. 21.§ (1) bekezdésében a „bérbeadó” kifejezés „ingatlankezelő”-re módosul. 

 



(4) A R. 21.§ (5) bekezdésében a „bérbeadó” kifejezés „ingatlankezelő”-re módosul. 

 

6.§ (1) A R. 11.§-ban a „bérbeadó” kifejezés „Bizottság”-ra módosul. 

 

(2) A R. 12.§ (2) bekezdésében a „bérbeadó” kifejezés „Bizottság”-ra módosul.  

 

7.§ A rendelet 2013. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 

 



Indokolás: 

 

1.§-hoz: 
Az Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával  az önkormányzati tulajdonban lévő 

SZET Szentgotthárdi Kft. foglalkozik. A jövedelmi viszony igazolások benyújtása és bérleti 

díj megállapítása kapcsán az összes lakásbérlőre kihat, nekik egyszerűbb, rugalmasabb, 

gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé.   
 

2-3-4. §-hoz: 

Azon bérlők, akik a jelen rendeletmódosítás hatályba lépésekor bérleti szerződéssel 

rendelkeznek, s hátralékuk nincs az Ingatlankezelő felé, számukra ne legyen kötelező 

bankszámlát nyitni, s beszedési megbízást adni. Több bérlő köztük sok nyugdíjas is jelezte, 

hogy bankszámlával nem rendelkeznek. Akik ezután új bérleti  



4.sz. melléklet: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..) 

önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) 

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 Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a) és c) pontja a következők 

szerint módosul:  

     „1.§ a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra 

jutó nettó havi átlagjövedelme a 100.000.-Ft-ot 110.000.-Ft-ot nem haladja meg.” 

 

      „1.§ c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól 

függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy 

értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a 

haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes 

értéke a 3.000.000.-Ft-ot   3.300.000.-Ft-ot meghaladja. 

Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv  által 

közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.” 

 

2.§ A R. 1.§-a egyebekben változatlanul érvényes. 

 

3.§ A rendelet 2013. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 



Indokolás: 

 

1.§-hoz: 
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás 

jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat 

módosítani kell. Ez esetünkben az éves inflációval való értékhatár emelést jelent a 

jövedelemhatár esetében. A változás eredményeképpen valószínűleg elérjük, hogy 

ugyanazon jövedelemmel rendelkező körbe tartozók lehessenek továbbra is azok, akiknek ez 

az önkormányzati juttatás eddig is elérhető volt. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy:„Beszámoló a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami 

fenntartásba került, Szentgotthárdon működő oktatási intézmények 2013-ban elért 

eredményeiről.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 294/2012. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület és az 

Önkormányzat állandó bizottságainak 2013. évi Munkatervét. A Munkaterv alapján a júniusi 

ülés egyik fő napirendi pontja jelen beszámoló. 

 

A 2012/2013-as nevelési év a köznevelési intézmények számára jelentős változást hozott.  

2012. szeptember 1-jétől megkezdődött a magyar köznevelési rendszer átalakítása. 

Jogszabályok sora változott, illetve új jogszabályok léptek hatályba. 2012. szeptember 1.  

időponttól hatályba lépett az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény, mely számos 

meghatározó intézkedése későbbi időpontokban vagy felmenő rendszerben válik hatályossá 

úgy , hogy még számos paragrafusa él  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-nek is . 

Ugyancsak szeptemberi hatállyal lépett életbe a 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet is a 

nevelési –oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról, 

valamint a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. Jogszabályt alkottak többek között még a Nemzeti Alaptantervről, a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, a nemzetiség óvodai nevelésének és 

iskolai oktatásának irányelvéről, a Klebesberg Intézményfenntartó Központ megalakulásáról, 

továbbá törvényt alkottak a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2012. számú 

határozatában kifejezte azt a szándékát, hogy - a rendelkezésre álló saját és átengedett 

bevételek terhére - 2013. január 1-jétől a saját tulajdonában álló, a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény (SZOI) köznevelési intézményi feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyon működtetéséről gondoskodik. 

 

A szeptemberi határozathozatal mindössze szándéknyilatkozat volt, a köznevelési intézmény 

működtetésével kapcsolatos végleges döntést az októberi ülésen hozta meg a Képviselő-

testület a 244/2012. számú határozatával. 

 

2013. január 1-jétől a Klebesberg Intézményfenntartó Központ látja el az iskolák 

fenntartásával kapcsolatos teendőket. A Kistérségi Társulás által fenntartott Szentgotthárd és 

Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (SZOI) intézménye 

esetében 2013. január 1-jétől csak a fenntartásról, a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium esetében a fenntartásról és a működtetésről is az Állami Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) gondoskodik. Ez utóbbi intézmény fenntartója és működtetője 2013. 

február 28. időpontig a Szentgotthárdi Tankerület, 2013. március 1-jétől a megyei tankerület. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 



fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § alapján az átadás–átvételről 

megállapodást kötött 2012. december 12-én az addigi önkormányzati/ társulási fenntartó és a 

Tankerület. 

 

Az oktatási intézmények mellett az önkormányzatok életében is változások történtek. 2013. 

január 1-jével járási kormányhivatalok is jöttek létre, melynek során az alábbi feladatok már 

az ő hatáskörükbe kerültek:  

- rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos egyes feladatok, 

- a tankötelesek nyilvántartása, rendszeres adatközlés az állami intézményfenntartó 

központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője számára  

- a tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálaton való megjelenésnek az 

elrendelése és felügyelete  

- a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által 

feladat- és hatáskörébe utalt feladatok  

- a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartás megküldése – az állami 

intézményfenntartó központon keresztül – a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási 

hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának. 

 

A gyermekek nevelését – oktatását a 2012/2013-as tanévben is Szentgotthárdon a 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmények látták el. A 

köznevelési rendszer átalakítása városunkban nem eredményezett intézménybezárást. 

 

Az előterjesztés elkészítéséhez kértük a SZEOB intézményét, a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium, illetve a helyi tankerületet, akik megküldték beszámolóikat, melyeket az alábbiak 

szerint mellékelünk: 

* 1. sz. Melléklet: SZEOB (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde) 

* 2. sz. Melléklet: Szentgotthárdi Tankerület 

* 3. sz. Melléklet: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

 

A SZEOB intézményi beszámoló részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. 

Tartalmazza a személyi feltételeket- nyugdíjazások miatt megüresedett álláshelyeket, 

továbbképzésekben való részvételt, változásokat; óvodás korú gyermekek létszámát 

intézményenként; szervezeti, igazgatási, infrastrukturális feltételeket, szakmai munkát, 

gazdálkodást érintő kérdéseket, elért eredményeket, esetleges problémákat. A SZEOB 

beszámolója részletesen kitér a nemzetiségi óvodai nevelés feladatainak ellátására – szülői 

igény, személyi feltétel, szakmai munka, anyaországi segítés (2012. dec.31-ig heti 1 

alkalommal óvónő, szlovéniai tanulók műsora), kapcsolat az érintett nemzetiségi 

önkormányzatokkal. 

 

A Tankerület tájékoztatójában kitér a SZOI alkalmazottak létszámára, beiskolázásra, a hit-és 

erkölcstanoktatás bevezetésére, az iskolagyümölcs program kiterjesztésére, esetlegesen a 

rábagyarmati iskola tagintézménnyé történő integrálásának szándékára, a tankönyvrendelést 

valamint az érettségiket érintő változtatásokra, a szakmai dokumentumok elkészítésére, 

pedagógiai szakszolgálatok további ellátására. 



A SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájában 102 gyermek jelent meg az idei 

beíratáson. Közülük 17-en óvodában maradnak, tehát 85 első osztályos kezdi meg 

tanulmányait szeptemberben.  A kéttannyelvű képzés megszüntetésével párhuzamosan 32-en 

választották a német nemzetiségi oktatást, míg a többiek a normál oktatás mellett döntöttek 

annak a lehetőségével, hogy 3. évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják a német, illetve 

angol nyelvet, amennyiben ezt képességeik lehetővé teszik. A szlovén nemzetiségi 

nyelvoktatást is meghirdette az intézmény, ennek ellenére egyetlen szülő sem választotta 

gyermekének ezt a képzést. 

A köznevelési intézményeket fenntartó KLIK helyi tankerülete és a működtető önkormányzat 

az átszervezés kezdetén többször folytatott megbeszélést, mert az átszervezést előkészítő 

jogszabályok sok esetben pontatlanul, nem teljes körűen határozták meg a fenntartó illetve a 

működtető elsősorban financiális feladatait. Az Önkormányzat ellátja a SZOI 

szentgotthárdi intézményeinek üzemeltetési feladatait. Ez többek között az intézmények 

által jelzett karbantartási feladatokból, terem/ tornaterem / csarnok bérbeadásból, tűzvédelmi-

riasztórendszerek karbantartásáról, a működtetést érintő szerződések felülvizsgálatából, új 

szerződések megkötéséből áll. 

 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának tájékoztatója alapján a 2012/2013-as 

tanévben három fenntartója volt az intézménynek - 2012. december 31-ig Szentgotthárd 

Város Önkormányzata, majd a KLIK Szentgotthárdi Tankerülete, 2013. március 01-jétől a 

KLIK Szombathelyi Tankerülete. A tanév során a változások ellenére a szakmai munka 

zavartalan volt, az iskola elkészítette a jogszabályban előírt pedagógiai dokumentumokat, új 

SZMSZ-t, pályázatokban vesz rész, illetve  a tehetséges tanulókat szakmai versenyekre 

készítették- ahol országos megmérettetésen is szép eredményeket értek el.  A térség kis-és 

nagy vállalataival továbbra is szoros az együttműködés, kiemelten az Opel Szentgotthárd 

gyárával. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló a SZEOB 

2012/2013-as nevelési évéről.  Tájékoztató az állami fenntartásba került, Szentgotthárdon 

működő oktatási intézmények 2013-ban elért eredményeiről c. beszámolót megismerte és 

elfogadja, a SZEOB vonatkozásában azt elfogadásra ajánlja a fenntartó Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa számára.  

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. június 13. 

 

                 Huszár Gábor 

                   polgármester 

Ellenjegyezte:  

 



Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1. számú melléklet 

 

SZEOB Beszámolója 

 

 

        
     

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

 

 

Iktatószám       :    SzSz/189.-10./2013. sz. 
            Tárgy                :    Beszámoló az intézmény 2012/2013-as nevelési évéről, különös   

                                           tekintettel  a nemzetiségi óvodai nevelésre. 

            Ügyintéző         :    Kovács Tiborné 

            Címzett            :    Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

                                          Dr. Gábor László, Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető 

 

 

Tisztelt Dr. Gábor László Úr! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (továbbiakban SZEOB) 

2012/2013-as nevelési évéről szóló beszámolót benyújtom. 

 

            Beszámoló az intézmény 2012/2013-as nevelési évéről, különös tekintettel a nemzetiségi 

            óvodai nevelésre. 

 

1. Személyi feltételek. 
1.1. Alkalmazottak: 
A SZEOB intézményében a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével elindult 

egy természetes fluktuációs folyamat az előző évtized stagnáló állapotát követően. A 67 

fős alkalmazotti létszám jelentős változáson megy keresztül. A 2012/2013-as nevelési 

évben nyugdíjba vonul a székhely óvoda 1 óvónője, logopédusa, 1 ügyintézője, valamint a 

Kerekerdő Tagóvoda dajkája. A megüresedett álláshelyet a Kerekerdő Tagóvodában már 

betöltöttük, a székhely óvodában meghirdettünk egy óvónői álláshelyet (még mindig 

keresve, várva egy fő német nemzetiségi végzettségű óvónőt!) és egy dajkai álláshelyet, 

mert egy dajka közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 2013. 05. 31. napjával 

megszűnt. A Csillagvirág Tagóvodában részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógiai 

asszisztens jogviszonya közös megegyezéssel április 30. napjával megszűnt, álláshelyét 

még nem töltöttük be , várva a bér finanszírozás garanciájára.  Megoldásra váró feladat a 

Gyesen lévő óvónő helyettesítése, s a felmentési idejét októberben megkezdő óvónő 

helyettesítése (álláshelye 2014. 01.31. napjával szűnik meg). Alapelvünk, hogy minden 

telephelyen lehetőleg helyi lakosú alkalmazottal töltsük be az álláshelyeket. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/


Az alkalmazottak létszáma, végzettsége, képzettsége a hiányzó egy fő német nemzetiségi 

óvónőt kivéve biztosítja a megfelelő színvonalú feladatellátás személyi feltételeit. A 67 

fős alkalmazotti létszámból jelenleg 5 fő vesz részt önerőből diplomát adó képzésben, 

illetve szakvizsgára felkészítő képzésben. Dajkáink 80%-a dajka szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkezik, egy fő 2013. nyarán tervezi a szakképesítésbe való 

bekapcsolódást önerőből. 

 

 

 

1. 2. Gyermekek 

Telephely 
Férőh

ely 

Csopo

rtok 

száma 

Gyerm

ek- 

létszám 

2012.10

.01. 

/fő 

Gyerme

k- 

létszám 

2013. 

05.31./fő 

Ebből 

tanköte

les /fő 

Ebb

ől 

iskol

ás 

lesz/

fő 

Ebb

ől 

SNI-

s/fő 

Játékvár Óvoda 260 11 247 250 83 69 1 

Csillagvirág 

Tagóvoda 

25 1 23 24 9 6  

Kerekerdő 

Tagóvoda 

25 1 23 20 11 8  

Micimackó 

Tagóvoda 

25 1 23 24 10 7  

Tapsifüles 

Tagóvoda 

25 1 26 25 14     11 1 

Tótágas Bölcsőde 54 4 34 53    

Összesen: 414 19 376 396 127 101 2 

 

Az óvodás gyermekek 13,4 %-a (46 fő) hátrányos helyzetű (HH), különösen kimagasló a 

HH gyermekek aránya a Csillagvirág Tagóvodában (70%). 

A székhely óvodában és a kistérség területén logopédiai ellátásban részesült 103 

kisgyermek, ebből 84 fő óvodás. A kistérségi logopédiai ellátást utazó szakember 

foglalkoztatásával, a gyermekek lakóhelyén biztosítjuk. 

 

Intézményünkben a bejáró gyermekek száma, aránya: 

 

Játékvár Óvoda 11  fő 4,4% 

Csillagvirág Tagóvoda 1 fő 4 % 

Kerekerdő Tagóvoda 7 fő 28,6 % 

Micimackó Tagóvoda 2 fő 8,3 % 

Tapsifüles Tagóvoda 12 fő 48 % 

Tótágas Bölcsőde 8 fő 15 % 

 

2. Szervezeti, igazgatási, infrastrukturális feltételek. 
Intézményünket nem érintette a köznevelési rendszer nagy átalakítása, így a nevelési évet 

a megszokott feladatokkal, ütemben kezdhettük és valósíthattuk meg. A jogszabályok 

változásából adódó feladatainknak határidőkre, az eljárási előírásoknak megfelelően 

eleget tettünk. Elkészültek az intézményi dokumentumok felülvizsgálatai, módosításai, 

úgymint a házirend, a szervezeti és működési szabályzat, s a nevelési év végére az 

intézmény pedagógiai programja.  



Korrekt, hiteles kapcsolatokat működtetünk fenntartónkkal, a hivatal dolgozóival, 

egymással és a családokkal, valamint a munkánkat segítő, a gyermekek érdekeit támogató 

intézményekkel, szervezetekkel. 

A nevelési év során eddig hatósági ellenőrzést végzett a megyei Kormányhivatal a 

Tótágas Bölcsődében, az ÁNTSZ a Kerekerdő Tagóvodában és a Játékvár Óvodában. 

Jelentősnek tekinthető kifogást a Kerekerdő Tagóvoda játszóudvarának állapota miatt tett 

a hatóság, e kérdésben a szükséges lépések, intézkedések megtörténtek. (Megjegyzem 

több éve jelezzük, hogy a nevezett játszóudvar állapota minősíthetetlen.) 

Jelenleg is megoldásra vár a Tapsifüles Tagóvoda főzőkonyhájában az élelmezésvezetői 

feladatok ellátása, a megfelelő létszám biztosítása, hisz a szakácsnő a mai napig egymaga 

kell, hogy ellássa az élelmezési tevékenységgel összefüggő valamennyi feladatot. 

Remélem, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatban várhatóan megjelenő és hatályba lépő 

jogszabály alapján e probléma is megoldódik, s akkortól a feladat felelősen, hatékonyan 

ellátható lesz. 

Pedagógiai szakszolgáltatási feladataink 2013 márciusától jelentősen átstrukturálódtak, 

mert a nyugdíjba vonuló logopédus éves szabadsága, felmentési ideje miatt munkáját a 

székhely óvodában ellátni már nem tudta. Utazó logopédusunk látja a gyermekeket a 

székhely óvodában és a nagyon indokolt, fontos esetekben a kistérség területén is. 

Várakozó állásponton vagyunk, mert a megjelent jogszabályváltozások miatt 

vélelmezhetően 2013 szeptemberétől, mint állami ellátási kötelezettség a logopédiai 

ellátás megyei hatáskörbe kerül. Remélem azonban, hogy ez esetben is a székhely óvoda, 

mint szakszolgáltatási telephely továbbra is itt működhet, az ellátásra szoruló magas 

gyermeklétszám miatt. Az ellátási feladatot az óvodának a költségvetés nem 

finanszírozza, mert óvodák esetében kizárólag a köznevelési törvényben nevesített óvodai 

alkalmazottak létszámát és bérét támogatja. 

 

3. Gazdálkodás. 
A Tótágas Bölcsőde intézményegységben a 2012. május 1-ével bevezetett gondozási díj 

2012 évben az intézmény szabad felhasználásába került, melyért fenntartónknak 

köszönetet mondunk. A gondozási díj 2012. évi összegéből a Tótágas Bölcsőde egyik 

helyiségében egy korszerű, igényesen kivitelezett só szobát alakítottunk ki a szülők és az 

alkalmazottak, de nem utolsó sorban a gyermekek nagy megelégedésére, egészségének 

védelmére.  

Az intézményi gazdálkodást a takarékosság jellemezte a mégoly szűkösre szabott 

költségvetési keretek közt is. Az intézmény nem használhatta fel maradéktalanul 

kapacitásait, átmeneti megtakarításait a fenntartó pénzügyi nehézségei, likviditási gondjai 

miatt, mellyel messze nem értek egyet, hisz így nem az intézmény, az intézményvezető 

gazdálkodik, mert a keze folyamatosan meg van kötve, holott a jogszabályok szerint az 

intézményvezető felel a gazdálkodásért. Az különösen tarthatatlan, hogy szakmai 

kiadásaink kereteit sem használhatjuk fel, hogy akadozik a karbantartási célok, feladatok 

ellátása, hogy a humán erőforrás fokozott terhelésével megtakarított összegek egy kis 

részével sem gazdálkodhatunk, elveszítve a lehetőséget az alacsony illetmények mellett a 

kiemelkedően, sokat dolgozó kollégák anyagi ösztönzésére.  

 

4. A nemzetiségi  óvodai nevelés intézményünkben. 
A Játékvár Óvodában a szlovén és német nemzetiségi óvodai nevelés feladatait is ellátjuk 

a szülők igényei szerint, egy-egy vegyes életkorú gyermekcsoportban. A két nemzetiségi 

nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, hisz úgy az óvónők, mint a 

nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák beszélik a nemzetiségi nyelveket. A szlovén 

nemzetiségi csoportban mindkét óvónő szlovén nyelvtanári diplomával rendelkezik, a 



dajka a szlovén nemzetiséghez tartozónak vallja magát, s beszéli a vidékünkre jellemző 

szlovén tájnyelvet. A német nemzetiségi csoportban csak egyik óvónőnek van német 

nemzetiségi óvodapedagógusi szakképzettsége, de a másik óvónő is beszéli társalgási 

szinten a német nyelvet. Mint a személyi feltételekről szóló részben említettem, a 

megüresedett óvónői álláshelyet német nemzetiségi óvónői állásra hirdettük meg. 

Intézményünk pedagógiai programjának részét képezi a német és a szlovén óvodai 

nevelés programja, a nemzetiségi nyelveken is. 

A szlovén óvodai nevelés anyanyelvi eredményeit segíti az évente az anyaországból, heti 

egy-egy napon itt dolgozó óvónő. A szlovén nemzetiségi csoportban évente műsorral lepi 

meg a gyermekeket az anyaország egy-egy iskolájából érkező kulturális csoport. 

A Csörötneki Csillagvirág Tagóvodában kizárólag magyar nyelven folyó, cigány 

nemzetiségi nevelési feladatot látunk el. A cigány nemzetiségi nevelés speciális óvodai 

céljait, feladatait szintén tartalmazza pedagógiai programunk, s a tagóvoda nevelői több 

éve vesznek részt a szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

ingerszegény környezetből érkező gyermekek hátrányának csökkentését, az 

esélyegyenlőséget szolgáló, segítő óvodai fejlesztő program (IPR) megvalósításában. E 

program megvalósításához évenként igényelhet és kap fenntartónk támogatást, s e 

támogatás teszi lehetővé a kollégák folyamatos szakmai képzését, felkészítését erre a 

feladatra, a feltételek megteremtését, a jelentős többletfeladatot ellátó pedagógusok 

anyagi elismerését.  

Mindhárom óvodai csoport valamilyen szinten kapcsolatot tart a nemzetiségi 

önkormányzatokkal, s esetenként, felkérésre gyermekeink részt vesznek a nemzetiség 

egy-egy rendezvényén. Szlovén nemzetiségű óvónőink aktívan vesznek részt a 

nemzetiség csoportjainak munkájában. 

Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma 2013. 05. 31. napján: 

 szlovén: 22fő 

 német: 22fő 

 cigány: 18fő. 
 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június 06. 

 

 

 

                                                               Tisztelettel: 

 

 

 

                                                                                                 Kovács Tiborné 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 



 

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

SZENTGOTTHÁRDI Tankerülete 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Tel.: 94/553064 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI FENNTARTÁSBA KERÜLT, SZENTGOTTHÁRDON 

MŰKÖDŐ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013-BAN ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL. 

 

 

Az intézmények életében nagy változást hozott a fenntartóváltás. Ez nem csak a tankerületben 

dolgozók számára jelentett kihívást, hanem valamennyi intézmény vezetője, illetve az 

önkormányzat oktatásirányítással foglalkozó alkalmazottainak részére is. Az ő segítségük, 

adatszolgáltatásuk nélkül – az egyébként sem minden esetben zökkenőmentes átállás – még 

kevésbé ment volna gördülékenyen. Itt szeretnénk még egyszer megköszönni az általuk 

nyújtott segítséget. Nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az alább felsorolt 

eredményekről beszámolhatunk. 

 

1. Közalkalmazotti létszám alakulása 

 

Január 1-jével 129 fő közalkalmazottnak lett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 

munkáltatója a Szentgotthárdi Tankerületbe. Ez 118 fő pedagógust, 9 fő nevelő-

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottat és 2 fő technikai dolgozót jelent. 

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján kezdeményezni kellett azon 

közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetését, akik már betöltötték, illetve 2013-ban 

betöltik a 62. életévüket és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 

megszerezték.  

Ezen munkavállalók továbbfoglalkoztatására abban az esetben van lehetőség, ha ők kérik 

ezt, és a Központ úgy dönt, hogy az ő munkájukra a továbbiakban is szükség van. 

Továbbfoglalkoztatási kérelem benyújtásakor a közalkalmazott arról is dönt, hogy 2013. 

július 1. után nyugdíjának folyósítása hivatalból szüneteltetésre kerül mindaddig, amíg az 

ő alkalmazotti jogviszonya fennáll. 

Tankerületünkben 3 főt érint a fenti jogszabály. Közülük egy fő (Pintér Ferenc) kérte 

továbbfoglalkoztatását, amit engedélyeztek is. A másik kettő közalkalmazott (László 

Lajosné, Ernst József) a nyugdíjba vonulás mellett döntött. A tankerület azonban az ő 

státuszukat is szeretné megtartani, ezért ezt – nyomós indokokra hivatkozva – jeleztük is a 

Központ felé. Amennyiben erre lehetőséget kapunk, a két álláshely meghirdetésre kerül. 

Egy fő (Nagy Emilné) 2013 szeptemberében nem kezdi meg a tanévet, ő él a nők 40 éves 

szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj lehetőségével. Az ő állása 

meghirdetésre kerül. 

A köznevelési törvény 2. számú melléklete alapján a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül 

segítő alkalmazottakra vonatkozóan jeleztük további öt főre vonatkozó igényünket. 3 fő 

pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda és 1 fő laboráns álláshelyet szeretnénk még 

szeptember 1-jétől. 

Ha az álláshelyek betöltésére engedélyt kap a tankerület, akkor a 2013/2014-es tanévet 

134 fő közalkalmazottal kezdjük meg. 

 



 

2. Beiskolázás 

 

A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

két intézményegységébe került sor beíratásra: 

 

 SZOI Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája 

102 gyermek jelent meg április 8-9-én a beíratáson. Közülük 17-en óvodában 

maradnak, tehát 85 első osztályos kezdi meg tanulmányait négy osztályban a 

2013/2014-es tanévben. Közülük 32-en választották a német nemzetiségi oktatást, míg 

a többiek a normál oktatás mellett döntöttek annak a lehetőségével, hogy 3. 

évfolyamtól emelt óraszámban tanulhatják a német, illetve angol nyelvet, amennyiben 

ezt képességeik lehetővé teszik, illetve szüleik és tanítóik egyaránt támogatják. 

A szlovén nemzetiségi nyelvoktatást is meghirdettük, de sajnos egyetlen szülő sem 

választotta gyermekének ezt a képzést. 

 

 SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 
8 gyermek kezdi meg tanulmányait szeptember 1-jén Magyarlakon. A köznevelési 

törvény szerint minimum 14 fő kell ahhoz, hogy külön osztályt lehessen indítani. Ezt a 

létszámot nem éri el a beiratkozott tanulók száma, ennek ellenére a tankerület – a 

sajátos nevelési igényű tanulók magas számára hivatkozva – kérelmet adott be a KLIK 

felé, hogy lehetőség legyen a külön első évfolyamos osztály indítására. Törekvésünk 

csak részben sikerült, ugyanis engedélyt arra kaptunk, hogy a készségtárgyakat 

összevont osztályokban tartsák meg a pedagógusok, ám az alaptantárgyak esetében 

külön lehetnek az évfolyamok. Vagyis nem kell összevont csoportban tanulniuk ezeket 

a tantárgyakat a gyermekeknek. 

 

3. Hit- és erkölcstanoktatás 

 

A köznevelési törvény értelmében a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 

kötelezően bevezetésre kerül a hit- és erkölcstan, illetve erkölcstan oktatás a köznevelési 

intézményekben. A tanulóknak, illetve szüleiknek választani kell a két lehetőség közül, 

amiről írásban kell nyilatkozniuk. Az intézményekben a következő tanévben érintett két 

évfolyam (1. és 5.) esetében a felmérés megtörtént, a szülők nyilatkoztak választásukról. 

Ennek eredménye: 

 

 1. évfolyam 5. évfolyam 

Hit- és erkölcstan Erkölcstan Hit- és erkölcstan Erkölcstan 

Létszám 70 21 71 24 

százalékos arány 77% 23% 75% 25% 

 

4. Iskolagyümölcs program 

 

A programban eddig az alsó tagozatos diákjaink vettek részt. A következő tanévtől az 5. 

és 6. évfolyamos tanulóknak is lehetőségük van bekapcsolódni, amit az érintett 

intézményegységek meg is tettek az egészséges életmódra nevelés jegyében. 

 

5. Tagintézmény létesítés 

 



Az iskolai beiskolázási körzetek kialakításakor a Szentgotthárdi, Rábagyarmati, 

Magyarlaki és Csörötnek önkormányzatok a Szentgotthárdi tankerülettel közösen kérték, 

hogy Rábagyarmat ide tartozzon. Az indok az volt, hogy a település a járásokat tekintve 

Szentgotthárdhoz tartozik. Ennek a kérésünknek a kormányhivatal eleget is tett. Így most 

az a helyzet alakult ki, hogy a Rábagyarmaton működő alsó tagozatos általános iskola a 

Szentgotthárdi járás területén van, és beiskolázási körzeteket tekintve is ide tartozik, 

ugyanakkor a Körmendi Tankerület egy iskolájának tagintézménye. Ennek az 

anomáliának a megszüntetése érdekében kezdeményeztük a KLIK-nél, hogy a nevezett 

iskola a mi tankerületünkbe kerüljön a SZOI tagintézményeként. 

A döntés a Központban egyenlőre még nem született meg. 

 

6. Tankönyvrendelés 

 

A következő tanévre vonatkozóan a tankönyvrendelés szabályai is megváltoztak. Csak a 

KELLO-n keresztül történhet a tankönyvek megrendelése egy internetes felületen.  

Az első évfolyamos tanulók ingyenesen kapják a tankönyveiket. Ez a jövőben valamennyi 

évfolyamra igaz lesz felmenő rendszerben. Jelenleg 2. évfolyamtól felfelé az eddigieknek 

megfelelően az előírt jogosultságok valamelyikének való megfelelés esetén jár ingyenes 

tankönyv a gyermekeknek. Ennek kerete 12 000 Ft/fő. 

A tankönyvrendelések az új szabályozásoknak megfelelően valamennyi intézményben 

megtörténtek. Reméljük, hogy az egyetlen terjesztő (KELLO) a tankönyvek kiszállítást 

rugalmasan, határidőre meg tudja oldani, és szeptember 1-jén valamennyi tankönyv a 

diákok birtokában lesz. 

 

7. Érettségi 

 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2013. május 3. és május 21. között zökkenőmentesen, 

minden különösebb esemény nélkül lezajlottak. 

A szóbeli érettségi vizsgák tervezett időpontjai: 

13.b osztály: 2013. június 17-19. 

12.a osztály: 2013. június 20-22. 

12.b osztály: 2013. június 24-26. 

 

8. Pedagógiai program 

 

Az intézményeknek 2013. március 31-éig kellett elkészíteniük a pedagógiai programjukat 

az új köznevelési törvénynek és kerettanterveknek megfelelően. Ez határidőre megtörtént. 

A köznevelési törvény 26§ (1) bekezdése értelmében „a pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, 

a fenntartó egyetértése szükséges.” Ebből a szempontból a tankerület a pedagógiai 

programot átnézte, kimutatást készített róla, amit továbbított a Központba. Jelenleg várjuk 

a visszajelzést arra vonatkozóan, hogy melyek lesznek azok a programok, amelyeket 

támogat a KLIK, és melyek azok, amelyeket nem. 

 

9. Tantárgyfelosztás 

 

Valamennyi intézményegység elkészítette előzetes tantárgyfelosztást, amely alapján már 

látszik, hogy a tankerületben minden pedagógusnak tudjuk biztosítani a minimum 22 és 

maximum 26 kötelező óraszámot.  



Mivel túlóra nem lehet a jövőben, nem tartanánk egészségesnek, hogy valaki a minimum 

óraszámban tartja meg kötelező óráit, valaki pedig folyamatosan a maximumon. 

Igyekszünk egy egészséges egyensúlyt kialakítani, azaz arra törekszünk a szakma 

szempontokat maximálisan szem előtt tartva az intézményvezetőkkel közösen, hogy 

átlagosan 23-24 órája legyen minden pedagógusnak. 

Terveink szerint a végleges tantárgyfelosztásnak július végére, de legkésőbb augusztus 

első hetében el kell készülni.  

 

10. Pedagógiai szakszolgálatok 

 

A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása egységesen megyei fenntartás alá kerülnek, 

azzal a kitétellel, hogy valamennyi tankerületben kell, hogy legyen egy tagintézménye.  

Erre vonatkozóan a tankerülettől javaslatot kértek a tagintézmény elhelyezésére. Mi a 

Nevelési Tanácsadó jelenlegi helyiségeit ajánltuk. Ezt a jelenleg ott dolgozókkal is 

egyeztettük. Ők is egyetértettek vele, azzal a kitétellel, hogy akkor viszont szeretnék, ha 

azokat a helyiségeket, amelyek jelenleg a rendelkezésükre állnak, kizárólag ők 

használhassák, azt a város más célra bérbe ne adja. Természetesen ez további 

egyeztetéseket kíván majd a konkrét végrehajtás előtt. 

Javaslatunkra a logopédiai ellátás továbbra is az óvodában fog helyileg működni, de 

természetesen a pedagógiai szakszolgálathoz tartozóan. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. június. 12. 

 

         Kovács Jánosné 

Tanügy-igazgatási referens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 
 



 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

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

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  

 

 

Tájékoztató a 2012/2013-as tanév munkájáról 

 

 A 2012/2013-as tanév rendben, zökkenőmentesen elindult szeptember 1-jén, akkor 

még Szentgotthárd Város Önkormányzatának felügyelete, fenntartása alatt. 

 2013. január 1-jétől iskolánk a KLIK Szentgotthárdi Tankerülete fenntartásába-, 

irányítása alá került – átmenetileg. 

 2013. március 1-jétől intézményünk a KLIK Szombathelyi Tankerületéhez tartozik. 

 A működéshez a tanév folyamán a személyi és tárgyi feltételrendszer biztosított volt. 

 Az éves munkatervünkben meghatározottakat, melyet még Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának küldtünk meg – teljesítettük. 

 Az év értékelése most van folyamatban. A tanév záró nevelőtestületi értekezleten kerül 

sor a beszámolók előterjesztésére, azok elfogadására - 2013. július 1-jén. 

 A végleges éves beszámolót 2013. július 18-ig kell megküldenünk a megyei 

tankerületnek.  

A napi nevelő-oktató tevékenységen kívül számos egyéb feladat hárult az iskolánkra, néhány 

ezek közül: 

 Új pedagógiai- és szakmai program készült; 

 Új szervezeti és működési szabályzat; 

 Két „nagy volumenű „pályázat megvalósításán dolgoztunk; 

 Négy új pályázat elkészítése, benyújtása történt meg; 

 A tehetséggondozás keretében több tantárgyban, szakmában indítottunk 
tanulókat megyei- és országos versenyeken; 

     Két országos kiemelkedő eredmény, amire büszkék lehetünk: 

  3. hely az automatizálási technikus országos döntőben: Vinkelbauer Márk 

1/13/A; 

Felkészítő tanárai:  Pagony Péter 

    Kovács András 

6. hely Diákolimpia – fiú labdarúgás 

Felkészítő tanár:  Némethy Zsolt 

 Szakképző iskola révén továbbra is széles körű kapcsolatrendszer kertében 
működtünk együtt a térség vállalkozásaival – kiemelten az Opel Szentgotthárd 

gyárával. 

 

Összegzés: eredményes, eseményekben gazdag tanévet zárt a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium. 

Köszönetemet fejezem ki a városi önkormányzat, a hivatal minden munkatársának az 

együttműködésért, segítségért! 

  

Szentgotthárd, 2013. június 18. 

 

Bedics Sándor 

    igazgató 

 

 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2013. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatok és Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kapcsolata, munkája, az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

„A kisebbségek, nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a 

további együttműködés lehetőségei” című előterjesztés 2006 januárjában történt 

megtárgyalásakor hozott 4/2006. számú Képviselő-testületi határozat 2. pontja kimondta, 

hogy a Képviselő-testület a nemzetiségi és etnikai kisebbségek és Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának kapcsolatáról, az együttműködés további lehetőségeiről szóló beszámolót 

legalább négyévente megtárgyalja. Erre azóta először a 2010. januári képviselő-testületi 

ülésen került sor. 2013. évi munkatervünk elfogadásakor pedig döntöttünk arról, hogy ebben a 

ciklusban a mostani, júniusi képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk a témát. 

 

A napirend előkészítése kapcsán a nemzetiségi önkormányzatokhoz, nemzetiségi 

szervezetekhez kérdőíveket küldtünk ki, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumtól, a 

Játékvár Óvoda intézményegységtől és a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől pedig levélben 

kértünk adatokat, információkat, javaslatokat. Saját tapasztalatainkból és a megkereséseinkre 

érkezett válaszokból áll össze ez az előterjesztés. 

 

1. Új jogszabályi háttér 

 

1.1. A téma legutóbbi tárgyalásához képest a legfontosabb változás az új alkotmány, azaz 

Magyarország Alaptörvényének és az új nemzetiségi törvény, azaz a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvénynek az elfogadása volt. 

 

1.2. Az Alaptörvénynek már a Nemzeti hitvallás elnevezésű preambulumában megjelennek a 

nemzetiségek mint államalkotó tényezők s mint védendő értékek (nyelv, kultúra) hordozói. 

A XXI. cikk (1) bekezdése ezt erősíti meg: „A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó 

tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van 

önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek 

joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi 

névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.” A (2) bekezdése 

pedig kimondja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos 

önkormányzatokat hozhatnak létre. 

Ugyanezen cikk (3) bekezdés alapján a „Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó 

részletes szabályokat, a nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit, 

valamint a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának szabályait 

sarkalatos törvény határozza meg…” Tehát ezeknek a szabályoknak az elfogadásához vagy 

módosításához minősített többség, azaz a jelenlévő országgyűlési képviselők legalább 

kétharmadának a szavazata szükséges. 

Az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése azt is kimondja, hogy a Magyarországon élő 

nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos törvény szabályozza, a Záró 

és vegyes rendelkezések 21. pontja azonban pontosítja ezt azzal, hogy először az 

országgyűlési képviselőknek az Alaptörvény hatálybalépését követő első általános választását 



követően megalakuló Országgyűlés munkájában kell ezt a részvételt biztosítani. Erre tehát 

jövőre kerül sor. 

Az Alaptörvény alapvető jogok biztosáról szóló 30. cikk (3) bekezdése pedig kimondja, hogy 

a biztos egyik helyettese a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látja el. 

 

1.3. A nemzetiségek jogairól szóló törvénynek most csak a nemzetiségi önkormányzat és a 

települési önkormányzat kapcsolatát szabályozó főbb rendelkezéseit vázoljuk fel: 

 

1.3.1. A törvény értelmező rendelkezései között találjuk a nemzetiségi önkormányzat 

definícióját: „törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, 

testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján e 

törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető 

jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a 

feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos szinten 

történő önálló intézésére jön létre”. 

 

1.3.2. A törvény alkalmazásában „nemzetiségi egyesület: alapszabálya szerint adott 

nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával 

közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó nemzetiségi egyesület”. 

 

1.3.3. A törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi 

érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének 

gyakorlásával. A nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatáskörök jogszerű 

gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. 

 

1.3.4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi 

jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a település illetékességi területén jelentkező, 

a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmény fenntartásával, 

közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és 

elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos 

helyi önkormányzati feladatokat. 

A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő települési nemzetiségi 

önkormányzattal történő együttműködés során. 

A helyi önkormányzat kötelező feladata ellátása során a nemzetiségi jogok érvényesülése 

érdekében - a településen élő, adott nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére - megteszi a 

szükséges intézkedéseket a helyi önkormányzati óvodai ellátás nemzetiséghez tartozók által 

történő igénybevételének biztosításával kapcsolatban. 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e 

feladattal megbízza valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a 

települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület kijelölt tagja részt vehet és a napirendi 

pontokhoz hozzászólhat. Nálunk ilyen bizottság létrehozására irányuló igény nem merült fel. 

 

1.3.5. Az egyes nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi 

kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi 

önkormányzatot hozhatnak létre. 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi 

névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen 

kevesebb mint száz fő; négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok 



száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő. Ezek a szabályok a 

következő választáskor lesznek csak irányadók. Jelenleg mindhárom Szentgotthárdon 

működő nemzetiségi önkormányzat 4 fős képviselő-testülettel működik, mivel a 

megválasztásukkor hatályos nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 

törvény 4 főben állapította meg a települési kisebbségi önkormányzati testület képviselőinek 

létszámát. 

 

1.3.6. A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosultak 

az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati szervek 

eljárásának kezdeményezésére, azoktól tájékoztatást kérhetnek, részükre javaslatot tehetnek. 

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetője erről a kezdeményezésről a 

kézhezvételétől számított harminc, testületi szerv esetén hatvan napon belül köteles érdemben 

határozni, illetve harminc – jogalkotással összefüggő kérdésben negyvenöt – napon belül 

érdemben nyilatkozni. Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi 

önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre 

irányuló kezdeményezését a döntésre jogosult köteles a következő ülésén napirendre tűzni, 

valamint a kezdeményezés benyújtásától számított harminc, testületi döntés esetén hatvan 

napon belül döntést hozni. 

 

1.3.7. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 

működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés 

feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 

órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 

feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 

jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 

tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 

ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 

g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. 

Ezen kötelezettségeinek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül 

biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi 

nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy 

időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A 

helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 

rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, 

módosítását követő harminc napon belül. 

Elmondhatjuk, hogy az f) pontban említett feladat kivételével (amire még nem merült fel 

igény) mindegyik jól működik Szentgotthárdon, azokat a saját SZMSZ-ünkben és a 

nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban megfelelően 



leszabályoztuk. Mindhárom nemzetiségi önkormányzat számára megfelelő székhelyet tudtunk 

biztosítani. 

 

1.3.8. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat között kötendő 

megállapodásban rögzíteni kell 

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 

előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési 

számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos 

határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 

önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási 

kötelezettségeket, 

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 

rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni kell, 

hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

Megállapodásunk mindezeket tartalmazza (és a gyakorlatban is ennek megfelelően járunk el), 

néhány pontban azonban jogszabályi és szervezeti módosulások miatt változtatást igényel 

együttműködési megállapodásunk, amit jelen előterjesztés 6. pontjában és az 1. mellékletben 

részletezünk. 

 

1.3.9. A nemzetiségi törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív 

nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az 

esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi 

lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati határozatot a képviselő-testület csak az 

e lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a területi 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 

E kérdéskörökben folyó hatósági eljárásokban az adott nemzetiség területileg illetékes 

települési nemzetiségi önkormányzatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény vagy más törvény által meghatározott rendben ügyféli 

jogállás, e körben nyilatkozattételi és jogorvoslati jogosultság illeti meg. 

 

1.3.10. A települési nemzetiségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a szervezeti 

és működési szabályzatában szabályozott rendben közmeghallgatást tart. A 

közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. 

A szentgotthárdi nemzetiségi önkormányzatok ezen kötelezettségeiknek rendre eleget is 

tesznek. E kötelezettség teljesítése egyik feltétele a feladatalapú finanszírozás kifizetésének is. 

 

1.3.11. A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képviselő-

testületi és bizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A nemzetiségi önkormányzat 

elnöke tanácskozási joga gyakorlása során javaslatot tehet a helyi önkormányzat 

feladatkörébe tartozó, a nemzetiségi jogokat közvetlenül érintő ügy megtárgyalására. A helyi 

önkormányzati képviselő-testület, bizottság soron következő ülésén köteles a javaslatot, 



kezdeményezést megtárgyalni, a tárgyban döntést hozni és annak eredményéről a 

kezdeményezés, javaslat benyújtásától számított negyvenöt napon belül értesíteni a 

nemzetiségi önkormányzatot. 

A nemzetiségi önkormányzat elnöke ezen kívül jogosult felvilágosítást kérni a képviselő-

testület szerveitől a nemzetiség helyzetét érintő, önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben, 

feladata ellátásához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelni a 

képviselőtestület szerveitől, kezdeményezni, hogy a képviselő-testület saját hatáskörben tegye 

meg a szükséges intézkedéseket, hatáskör hiányában kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező 

szerv intézkedését a nemzetiséget e minőségében érintő ügyekben. 

SZMSZ-ünk soron kívüliséget biztosít a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban ezen ügyeik intézésekor. 

 

1.3.12. Az új törvény 1. melléklete határozza meg a magyarországi nemzetiségek körét. A 

törvény értelmében nemzetiségnek minősül Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a 

lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az 

ukrán. 

A törvény tehát az eddigi „nemzeti és etnikai kisebbség” és „kisebbségi önkormányzat” 

kifejezés helyett a „nemzetiség” és „nemzetiségi önkormányzat” fogalmat vezette be, az 

eddigi „cigány etnikai kisebbség” helyett pedig a „roma nemzetiség” fogalmát használja. 

 

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolói 

 

2.1. Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzata 

(Elnök: Kissné Köles Erika) 

 

2.1.1. A nemzetiséghez tartozók becsült létszáma és szociális helyzetének rövid leírása: 

A 2010-es adatokhoz képest (18 év alatti: 220, aktív korú: 350, nyugdíjas: 230 fő) a 

létszámokban kb. 5-7 %-os csökkenés következett be, a fiataloknál ez nagyobb. 

A szlovén nemzetiséghez tartozók körében jellemző a nehézségekkel való szembenézés, azok 

leküzdésének a tudatos vágya, és bár a munkanélküliek száma, különösen a női munkahelyek 

csökkenése, érinti a szlovén családokat, törekszenek más lehetőségek révén megélhetést 

biztosítani családjaiknak. 

A szlovén családok, egyének lakhatási körülményei általában jónak, illetve elfogadhatónak 

mondhatók, hajléktalanról vagy rendkívül rossz körülmények között élőről nincs tudomásuk.  

Nyaralásra, pihenésre a legtöbb szlovén család nem tud anyagi forrást biztosítani, ill. 

óvatosságból inkább e célra nem költenek. 

 

2.1.2. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik megnevezése, időpontja: 

Hagyományosan a Szlovén kultúra napja megünneplése február 8-án az első rendezvény, 

melyet az év során méltó módon megünnepel a közösség. Februárban farsangi vigasságot 

szerveznek szlovén módra, ez évben a Hársfa vendéglővel közösen. 

Március 8.: Nőnapi program szlovén színjátszók előadásaival. 

Április: Húsvéti játszóház; tavaszi népszokások bemutatása, szlovén dalok, versek tanulása, 

gyakorlása a Móra Ferenc Városi Könyvtár munkatársával közös szervezésben a könyvtár 

rábatótfalui helyiségében. 

Június: az Országos Szlovén Önkormányzattal közös szervezésű Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzatok országos találkozója Rábatótfaluban; Futball kupa. 

Augusztus: Városrészi nap. 

Október: Veseli pajdaši fellépése Rábatótfaluban. 

November Mikulásváró játszóház és gyermek műhely. 



December: 

Idősek Karácsonya: szlovén kultúrcsoportok: Színjátszó (Fodor duó), Rábatótfalui 

Tánccsoport, Versmondók, Albatros együttes, Takács Jenő Zeneiskola és Művészetoktatási 

Intézmény növendékeinek a fellépésével. 

Kültéri Betlehem felállítása, megáldása, kultúrműsor. 

Karácsonyi hangverseny a Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi 

Kamarakórusa fellépésével. 

Anyanyelvű hitélet: havi rendszerességgel szlovén nyelvű szentmise a szentgotthárdi 

templomban a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében, 

Szlovéniából érkező papok segítségével. 

Templomi szlovén kórus működtetése. 

Zarándokút Szlovéniába: Brezje, Bled, Ljubljana - Mária kegyhelyek felkeresése. 

 

2.1.3. A nemzetiség helyi civil szervezeteinek megnevezése és az azokkal való kapcsolatának 

rövid értékelése: 

Hétház Öregfiúk Sportegyesület: közös sportprogramok, együttműködés további 

rendezvények során. 

Nyugdíjas Egyesületek (szlovén, városi): támogatás, közös programok. 

Magyarországi Szlovének Szövetsége: együttműködés a szlovén nemzetiséget érintő 

kérdésekben, az anyanyelvápolás kérdéseiben, a szervezetek kulturális és sport munkájában, 

közös programok szervezése. 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület: a kapcsolat további megerősítést igényel, az új vezetés 

nem kereste még a nemzetiségi önkormányzatot. Egyelőre a szlovén tánccsoport fellépéseire 

épül egyfajta együttműködés, de – bár ez az ő csoportja –, a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzattal nincs közvetlen kapcsolata a Pannon Kapunak. 

 

2.1.4. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: 

Szentgotthárd Város Fúvószenekarával, a Magyar Vöröskereszt helyi csoportjával és a 

Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániával ápolnak kapcsolatot. 

A hagyományos kapcsolatokat szeretnék ápolni, fenntartani, további kapcsolatokat 

megerősíteni. 

 

2.1.5. Kapcsolatuk Szentgotthárd Város Önkormányzatával illetve szentgotthárdi 

önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés), az együttműködési 

megállapodás végrehajtása: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületével közvetlen kapcsolata nincs a 

szervezetnek, a képviselők közül a legtöbben nem ismerik az általuk végzett munkát. 

A Hivatal vezetőjével, jegyző úrral és munkatársaival, a pénzügyi munkatársakkal dolgoznak 

rendszeresen együtt, akik a nemzetiségi önkormányzat törvényes működéséről és pénzügyei 

kezeléséről gondoskodnak. 

 

2.1.6. 2010 januárjától a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb 

eredmények: 

Az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában 

meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi-tárgyi feltételeinek biztosítására, 

valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására 2012. június 1-jei hatállyal 

együttműködési megállapodást kötöttek 

A III. Béla Szakképző Iskola és a SZKOI és intézményegységeivel oktatási és nemzetiségi 

nevelési kérdésekben rendszeres egyeztetés, tárgyalások folytatása a nemzetiségi szlovén 



nyelv hatékony és a közmegelégedést szolgáló oktatásának érdekében. A III. Béla Szakképző 

Iskola Kisebbségek napi rendezvényének erkölcsi és anyagi támogatása. 

 

2.1.7. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a város önkormányzatával való 

együttműködés további, jövőbeni lehetőségei: 

Direkt módon a Szentgotthárd Város Önkormányzatával való együttműködés további, 

jövőbeni lehetőségei közül legelőször is valóban meg kell ismernie a Képviselő-testületnek a 

nemzetiségi önkormányzatot, éves munkáját; tudatosítani kell, hogy nem Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának alárendelt szervezetéről van szó. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata közreműködésével kell további szervezetekkel 

átértékelni a kapcsolatukat: 

- a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel új alapokra kell helyezni az együttműködést; 

- a Móra Ferenc Városi Könyvtárral – mely a szlovén közgyűjteményt gondozó Pável 

Ágoston Múzeum működtetését átvette – konkrétumokat is rögzítő együttműködési 

megállapodás kötése lenne indokolt. 

Fel kell venniük a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, miután 

Szentgotthárd Város Önkormányzata helyett a nemzetiségi neveléssel foglalkozó intézmények 

egy része ezen intézmény fenntartásába került. 

A nevelési-oktatási intézményekkel a nemzetiségek jogairól szóló törvény és a köznevelési 

törvény nemzetiségekre vonatkozó pontjaival összhangban kell a kapcsolatápolást folytatni, a 

nemzetiségi szlovén nyelvoktatás felett őrködni. 

 

2.1.8. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb 

bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.): 

Az elmúlt időszakban nem adtak ki kiadványokat 

Kapcsolataik: 

- a muraszombati püspökséggel a legrendszeresebb a kapcsolat az anyanyelvű hitélet 

gyakorlásának biztosítása okán; 

- időszakosan szlovéniai településekkel kerülnek kapcsolatba kölcsönös kulturális 

látogatások, fellépések okán; 

- a vajdasági Tóthfaluval tartanak kapcsolatot. 

 

2.1.9. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.): 

Az éves munkatervben szereplő hagyományos rendezvényeik lebonyolítása anyagi 

lehetőségek függvénye, a feladatalapú támogatások odaítélése azonban rendkívül érthetetlen a 

számukra, anyagi források híján nem tudnak költséges programokat tervezni. 

Június: Szlovén nemzetiségi önkormányzatok országos találkozója Rábatótfaluban az OSZÖ-

vel közösen. 

Augusztus: Városrészi nap – a Városrészi Önkormányzat szervezésének támogatása a helyben 

élő nemzetiségi képviselők munkájával. 

Október: Veseli pajdasi fellépése 

December: Műhelymunka, karácsonyváró a Móra Ferenc Könyvtárral közösen. 

 

2.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat 

(Elnök: Paukovits Helmut) 

 

2.2.1. A nemzetiség becsült létszáma Szentgotthárdon: 

18 év alattiak száma: 100 fő, 

aktív korúak száma: 200 fő, 

nyugdíjasok száma: 75 fő. 



 

2.2.2. A nemzetiséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása: 

A Szentgotthárdi járásban élő lakosok átlag élethelyzetétől nem eltérő. 

 

2.2.3. Hagyományőrző, kulturális vagy sport rendezvényeik megnevezése, időpontja: 

Farsang minden februárban,március 15-ei megemlékezés, népművészeti és kézműves 

foglalkozások havi rendszerességgel. Ugyancsak havonta kóruspróba és fellépések, 

kéthavonta ÖTE összejövetel. Rábafüzesiek napja (kitelepítési évforduló) májusban. 

Nemzetközi Nemzetiségi Gyereknap júniusban, Szülőföld találkozón részvétel májusban, 

Magyarországi németek hienc, hagyományörző, olvasó- és kézművestábora Rábafüzesen 2 

turnusban. Megemlékezés 1989. szeptember 11-ről minden szeptemberben, év végi 

ünnepségek (minden évben más jelleggel), Mikulás ünnepség stb. 

 

2.2.4. A nemzetiségi szervezetek helyi nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolatának rövid 

értékelése: 

A szervezetek a Német Nemzetiségi Önkormányzaton belül működnek 

 

2.2.5. Az Önkormányzattal fennálló és egyéb kapcsolataik jövőbeni erősítésére javaslatok: 

A várossal való kapcsolatot első osztályúnak értékelik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a nemzetiségi önkormányzathoz való túlzottan 

kritikus viszonyulását viszont nem értik. 

 

2.2.6. Kapcsolatuk a város más civil szervezeteivel: 

A Rábafüzeséért Egyesülettel, a Farkasfaért Egyesülettel és a Hármashatár Baráti Körrel van 

együttműködési megállapodásuk. 

 

2.2.7. A civil szervezetekkel való kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok: 

A Szentgotthárdi Civil Fórummal konzultációs szinten első osztályú a kapcsolatuk. 

 

2.2.8. Kapcsolatuk Szentgotthárd Város  Önkormányzatával illetve szentgotthárdi 

önkormányzati vagy kistérségi intézményekkel (rövid értékelés): 

Példaértékű az együttműködés. 

 

2.2.9. 2010 januárjától a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb 

eredmények: 

A városvezetés maximális erkölcsi és anyagi támogatásban részesíti a nemzetiséget, amit ők 

nagyra értékelnek. Kiemelik polgármester úr és a városrészi önkormányzat elnök asszonya 

munkáját, de valamennyi képviselőről elismeréssel nyilatkoznak. 

 

2.2.10. A kapcsolat jövőbeni erősítésére javaslatok, a Szentgotthárd Város Önkormányzatával 

való együttműködésnek további, jövőbeni lehetőségei: 

„Rosszabb ne legyen”, írják, s hozzáteszik, hogy úgy érzik, a lehetőségekhez képest 

mindenben támogatást kapnak. 

 

2.2.11. Egyéb eredményeik (kiadványok megjelentetése, bel- és külföldi elismerések, egyéb 

bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása stb.): 

Rábakeresztúrral, Németújvárral a kapcsolatuk élő, Észak-Rajna-Westfáliában Aachen-nel is 

fenntartható a kapcsolat. 

 



2.2.12. Jövőbeni terveik (feladatok végrehajtása, rendezvények stb.): 

2013 .augusztus 30-án kerül átadásra a II. világháborús emlékmű, és megemlékeznek a 90 

éves visszacsatolási évfordulóra is. 

 

2.3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(Elnök: Samu Csaba) 

 

2.3.1. A nemzetiség becsült létszáma Szentgotthárdon: 

18 év alattiak száma: 100 fő, 

aktív korúak száma: 150 fő, 

nyugdíjasok száma: 50 fő. 

 

2.3.2. A nemzetiséghez tartozók szociális helyzetének rövid leírása: 

Hátrányos helyzetű roma családok megélhetési problémákkal küszködnek, a szülők többsége 

munkaviszonyból származó jövedelméből nehezen tudnak megélni, és a számlák rendszeres 

feladása is nehézséggel jár.  

 

2.3.3. Hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényeik megnevezése, időpontja: 

ROMA közösségi Sportnap, Mikulásváró ünnepély, melyek költségeit a feladatalapú 

támogatásból finanszírozzák. 

 

2.3.4. A nemzetiség a helyi civil szervezetek közül a Szentgotthárdi Polgárőrséggel tart 

szorosabb kapcsolatot. 

 

3. Nemzetiségi civil szervezetek beszámolói 

 

3.1. Magyarországi Szlovének Szövetsége 

 

3.1.1. A nemzetiség becsült létszáma Szentgotthárdon: 800 fő, ebből 

18 év alattiak száma: kb. 100 fő, 

aktív korúak száma: kb. 300 fő, 

nyugdíjasok száma: kb. 400 fő. 

 

3.1.2. A nemzetiséghez tartozók szociális helyzete: hasonló a Szentgotthárdon élő többi 

lakoshoz. Nagy részük munkahellyel rendelkezik, aktív dolgozó.  

 

3.1.3. Hagyományőrző, kulturális vagy sport rendezvényeik megnevezése, időpontja: 

A MSZSZ törekszik arra, hogy minden generáció számára biztosítson különböző 

hagyományőrző, kulturális és sport rendezvényt. Programjaiban szem előtt tartják a szlovén 

nemzetiségi identitástudat, a szlovén nyelv és kultúra megőrzését és ápolását. 

Programjaik: 

Február 8.: Szlovén Kultúra Napja - ünnepség a szentgotthárdi színházban. 

Február 23.: A MSZSZ közgyűlése a Szlovének Házában, Szentgotthárdon. 

Március 7.: Štafan Kardos Zajčja sled című könyvének bemutatója. 

Március 20.: Író-olvasó találkozó az Olvasó jelvényért mozgalom keretében a Rába-vidéki 

iskolák számára, a szentgotthárdi színházban. 

Március: Az én Rába-vidékem című fotópályázat meghirdetése a Rába-vidéki általános 

iskolák és szakközépiskolások részére. 

Március 21.: Slavko Šeroda, a maribori gombászok egyesület elnökének előadása a 

gombákról.  



Április 4.: Színházi program az apátistvánfalvi és szentgotthárdi szlovén óvodások részére. 

Május 11.: A MSZSZ szentgotthárdi népdalkör fennállásának 20. jubileumi ünnepsége a 

Szlovének Házában, Szentgotthárdon.  

Június: 37. Nemzetközi Ifjúsági sporttalálkozó Szlovéniában, közreműködik a rábatótfalui SE 

ifjúsági futballcsapata. 

Június 22.-23.: 44. Nemzetközi Szlovén Éneklő Tábor Šentviden, amelyen a MSZSZ 

felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskara 40. alkalommal vesz részt.  

Június 14.: Klarisa Jovanovič koncertje a Szlovének Házában, Szentgotthárdon. 

Július 15.-22.: Szlovén nyelvtábor Piránban, a Rába-vidéki kétnyelvű általános iskolák felső 

tagozatos tanulói és a középiskolások részére. 

Augusztus: 12. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában, Szentgotthárdon. 

Augusztus 11-17.: 43. Nemzetközi gyermek rajztábor Szentgotthárdon. Szlovéniai, ausztriai, 

olaszországi, horvátországi és Rába-vidéki szlovén általános iskolások részére. 

Szeptember 7.: Rába-menti szlovén nap Szentgotthárdon. A rendezvény keretén belül 

gyermek fotókiállításra és a 13. nemzetközi pirított burgonya fesztiválra kerül sor. 

Szeptember: Nemzetközi kerékpártúra a szentgotthárdi Kerékpár Egyesület 

közreműködésével.  

Október 6.: Rába-vidéki ősz színei és örömei című őszi családi program.  

November: XII. Nemzetközi művésztelep alkotásainak kiállítása a Szlovének Házában, 

Szentgotthárdon. 

November: A MSZSZ felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskara fennállásának 75. jubileumi 

ünnepsége a felsőszölnöki kultúrházban. 

December 16.: Jože Vild halálának 8. évfordulója emlékére kiállítás szervezése a Szlovének 

Házában, Szentgotthárdon. 

December: Karácsonyi koncertek. 

 

3.1.4. A szervezet jó kapcsolatot ápol a helyi nemzetiségi önkormányzattal. Sor kerül közös 

rendezvények megszervezésére is.  

A MSZSZ jó kapcsolatot ápol a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel és a Szentgotthárdi 

Civil Fórummal, valamint Szentgotthárd Város Önkormányzatával. Már több közös 

programot valósítottak meg, amit a jövőben is szeretnének fenntartani. A MSZSZ 

megalakulása óta (1990) példaértékű a Szövetség és a Hivatal közötti együttműködés. 

 

3.1.5. 2010 januárjától a mai napig az együttműködés, kapcsolattartás terén elért legfontosabb 

eredmények: jó politikai kapcsolatok kialakítása a szlovén és a magyar állam között, 

nemzetközi művésztelep Szentgotthárdon, nemzetközi kulturális rendezvények. 

 

3.1.6. A Szövetségünk javasolja, hogy a közintézmények falán, illetve bejáratánál – mivel 

Szentgotthárd többnemzetiségű település – kerüljenek kihelyezésre szlovén nyelvű táblák is. 

 

3.1.7. Egyéb eredményeik: 

A szlovén nyelv és kultúra ápolása, ennek érdekében kulturális és egyéb rendezvények 

szervezése és lebonyolítása. A szlovén közösség informálása, kapcsolattartás a szlovén és 

magyar politikai, kulturális és egyéb szervezetekkel. A Rába-vidék gazdaságának fejlesztése. 

A Szövetség keretében működő kulturális csoportok működtetése. Kulturális rendezvények, 

kiállítások szervezése, lebonyolítása. Nemzetközi művésztelep lebonyolítása. A Porabje c. lap 

és a Szlovén Évkönyv megjelentetése. Magas rangú szlovén és magyar politikusok fogadása. 

A Muravidéki Magyar Érdekközösség és a szlovén határon túli polgármesteri hivatalokkal 

való együttműködési megállapodás aláírása. 

 



3.1.8. Jövőbeni terveik: 

A Magyarországi Szlovének Szövetsége már 11 alkalommal rendezte meg a „Szentgotthárdi 

Nemzetközi Művésztelepet”. Javasolják, hogy az idei évtől közösen, Szentgotthárd város 

közreműködésével rendezzék meg e fontos eseményt. Meggyőződésük, hogy ez a város 

érdekeit is szolgálná. Egyéb nagyobb szabású rendezvényeikbe is szeretnék bevonni a város 

önkormányzatát, és ezáltal a nemzetiség kultúráját, valamint a várost népszerűsíteni az ide 

érkező vendégek körében. 

 

3.2. NNÖ Rábafüzesi Asszonykórusa 

 

Beszámolójukat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készítették el, annak 

szervezeteként, így az ott leírtak érvényesek az Asszonykórus esetében is. 

 

3.3. NNÖ Tűzoltó Egysége 

 

Beszámolójukat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen készítették el, annak 

szervezeteként, így az ott leírtak érvényesek a Tűzoltó Egység esetében is. 

 

4. Intézményi beszámolók 

 

4.1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

4.1.1. A Móra Ferenc Városi Könyvtár nemzetiségi alapfeladatokat ellátó lakóhelyi könyvtár, 

a Pável Ágoston Múzeum pedig szlovén nemzetiségi múzeum. A könyvtár alapító okiratában 

rögzítetten nemzetiségi alapellátást nyújtó intézmény a szlovén és a német kisebbség számára. 

Gyűjteményében külön gyűjteményrészt alkot a szlovén és a német nyelvű irodalom. A városi 

fiókkönyvtárak közül a rábafüzesi német, a rábatótfalusi szlovén nyelvű gyűjteménnyel is 

rendelkezik. A kistérségben az ellátórendszeri tagkönyvtárai közül a nemzetiségi területen 

működők is kapnak szlovén és német nyelvű letétet, de az ellátásukat a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár végzi. 

 

4.1.2. A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral, valamint a lendvai kétnyelvű 

általános és középiskolákkal ápol könyvtárunk kapcsolatot (könyvcsere, Móra-verseny, 

szakmai konferenciák).  

A muraszombati bibliobusz évek óta átjár Magyarországra, s a szlovén nemzetiségű 

településeken, Szentgotthárdon is megállóval rendelkezik. Jelentős segítség ez a szlovének 

lakta települések kurrens irodalommal, hangzó- és DVD-dokumentumokkal való ellátásában. 

A könyvtárközi kölcsönzés is gyakori a két ország között mindkét irányban. 

 

4.1.3. A rábafüzesi fiókkönyvtár több pályázaton indult közösen a helyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal, amely programjait a helyi fiókkönyvtárban rendezi, a pályázaton elnyert 

technikai infrastruktúrát a fiókkönyvtárban hasznosítja. 

A fiókkönyvtár kezelésében működik a Heimatmuseum, amely a helyi németség tárgyi 

emlékeit gyűjtő kiállítóhely. 

Az ünnepi rendezvényeken kívül évek óta szerveznek a rábafüzesi fiókkönyvtárban német 

ifjúsági tábort, amely mind nyelvgyakorlás, mind a nemzetiségi identitás ápolása 

szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.  

 

4.1.4. A múzeum az alapító okirat szerint Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum. Gyűjteménye jelentős részben a szlovén települések szellemi és tárgyi 



emlékeit őrzi és állítja ki. Szlovén nyelvtudással és a tájnyelv ismeretével rendelkező 

alkalmazottak látják el a feladatokat. A SI-HU projekt keretében múzeumpedagógiai 

foglalkozások zajlanak a Savaria Múzeum néprajzos szakemberei vezetésével. A projektben 

partner a muraszombati múzeum és a lendvai galéria is. 

A múzeum megállapodást szándékozik kötni a megyei hatókörű múzeummal, illetve 

Szentgotthárd Város Önkormányzatával közösen az Országos Szlovén Önkormányzattal és a 

Magyarországi Szlovének Szövetségével. 

 

4.2. SZEOB Egyesített Óvodák intézményegység 

 

4.2.1. A SZEOB intézményi beszámolójában részletes tájékoztatást küldött Kovács Tiborné 
igazgató a Nemzetiségi nevelés intézményünkben címszó alatt a témáról. Az ehhez kigyűjtött 
gyermeklétszám adatok az elmúlt három évre visszamenőleg a következők:  
 

SZEOB Egyesített Óvodák Intézményegységében nemzetiségi nevelésben részesülő 

gyermekek 

 

év 

német 

nemzetiségi 

nevelésben 

részesülő 

gyermekek 

szlovén nemzetiségi 

nevelésben részesülő 

gyermekek 

kizárólag magyar 

nyelven folyó cigány 

nemzetiségi nevelés  

2010 25 fő 25 fő 23 

2011 25 fő 24 fő 22 

2012 23 fő 22 fő 18 

 

4.2.2. A szlovén nemzetiségi nevelést végző óvodapedagógusok mindhárom évben egyhetes, 

ingyenes nyelvi, szakmai továbbképzésen vettek részt az anyaországban, és idén is részt 

vesznek a továbbképzésen. 

A német nemzetiségi nevelést végző óvodapedagógus idén első alkalommal vehetett részt 

olyan egyhetes, ingyenes nyelvi, szakmai továbbképzésen, melyet pályázati pénzből 

finanszírozott az Ungarndeutsche Pädagogische Institut. A továbbképzéseken való részvétel 

biztosításához élni kell a pályázatok adta lehetőségekkel, figyelemmel kell kísérni azokat. 

Ezek a továbbképzések elősegítik a színvonalas nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítását, 

az azonos területen nevelő kolléganőkkel való kapcsolatépítést, ismeret-, tapasztalatszerzést 

és átadást, a nemzetiségi pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődését. 

 

4.3. Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a megalakulása óta nem folytat tudatos nemzetiségi 

politikát. Szentgotthárdon kialakultak azok a civil és egyéb szervezetek, akik ezt a munkát 

tudatosan és szervezetten végzik, az Egyesület nem foglalkozik nemzetiségi kérdésekkel. A 

városi rendezvények szervezésekor azonban – a lehetőségekhez mérten – évente több 

alkalommal nemzetiségi művészeti csoportok meghívására is sor kerül, továbbá az Egyesület 

szoros kapcsolatot ápol a Magyarországi Szlovének Szövetségével. 

Az Egyesület fenntartásában működő amatőr művészeti csoportoknak alkalmi, eseti 

kapcsolatai vannak ilyen szervezetekkel, azonban általánosságként elmondható, hogy ezekből 

hosszú távú, kölcsönös kapcsolatok nem alakultak ki. 



 

5. Nemzetiségek a statisztikai adatok tükrében 

 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás nemzetiségre vonatkozó kérdéseire adott válaszokból 

ismertük meg az alábbi adatokat. A nemzetiségi hovatartozást firtató kérdésre a válaszadás 

önkéntes volt. 

 

Szentgotthárdon 639 fő vallotta magát szlovén nemzetiségűnek, 375 fő német 

nemzetiségűnek és 52 fő cigánynak (akkor még ez volt a hivatalos megnevezése). Ezen kívül 

6 fő horvát és 21 fő román nemzetiségűnek vallotta magát. Azaz egészen pontosan ennyien 

jelölték be a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok 

legalább egyikénél az adott nemzetiséget. 

 

6. Együttműködési megállapodás módosítása 

 

A Polgármesteri Hivatal megszűnése és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

megalakulása, a hivatali belső átszervezések (megszűntek az irodák és az aljegyzői poszt)  

valamint az államháztartási törvénynek a költségvetés előkészítéséről szóló rendelkezéseinek 

módosításai miatt szükség van a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásunk 

módosítására. Az előterjesztés 1. mellékletében található a módosítás tervezete. Minden 

módosítással érintett pont eredeti, jelenleg hatályos szövege lábjegyzetben olvasható. 

 

A nemzetiségi önkormányzatok e hónap folyamán már megtárgyalták, és jóváhagyták a 

mellékelt tervezetet. 

 

7. Összefoglalás 

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Szentgotthárdon különösen színes és mozgalmas a 

nemzetiségi élet, ami integrálódik a város mindennapi életébe, annak szerves részét képezi. A 

nemzetiségek önkormányzataik és civil szerveződéseik tevékenységei révén hozzájárulnak 

Szentgotthárd közösségi, kulturális életének, turisztikai attrakcióinak gazdagításához. 

Városunk önkormányzata pedig a saját eszközeivel próbálja segíteni a területén élő 

nemzetiségek mindennapjait. Ez megnyilvánulhat egy gesztusban is, mint például az 

önkormányzat által tavaly alapított és első ízben decemberben, a nemzetiségek napján átadott 

Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj, vagy egy egyszerű, eligazodást segítő feliratban, mint a 

hivatalunk épületében található háromnyelvű eligazító tábla, vagy a nemzetiségek 

önkormányzatainak napi működését segítő operatív feladatainak ellátásában a hivatalunk 

munkatársai részéről. De természetesen anyagi támogatásban is megnyilvánul, hiszen a városi 

önkormányzat költségvetésében elkülönített civil és városrészi keretből nemzetiségi 

önkormányzat és nemzetiségi civil szervezet is rendre kap támogatást. Nem utolsó sorban 

pedig fontos, hogy a gyerekek is tovább vigyék, hordozzák a nemzetiség nyelvét, kultúráját, 

hagyományait. Ehhez a család és civil közösségek mellett az óvoda és az iskolák is nagy 

segítséget nyújthatnak. 

 

Példaértékű a Szlovén Szövetség által szervezett Művésztelep évenkénti megrendezése. 

Örömmel jelenthetjük, hogy a Szövetség javaslata, kérése teljesül, hiszen idén, a 12. 

Művésztelepet már Önkormányzatunkkal közösen rendezik, az ott születő minőségi alkotások 

fele is önkormányzatunkhoz kerül, melynek megfelelő kiállításáról gondoskodni fogunk. 

 



Köszönet illeti a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, a nemzetiségi szervezetek vezetőit, a 

beszámolót készítő intézményvezetőket és egyesületi elnököt, amiért beszámolóik 

megküldésével jelen előterjesztés elkészítésében közreműködtek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni és a megállapodás 

módosításáról dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzatok munkájáról, Szentgotthárd Város Önkormányzatával való 

kapcsolatukról, az együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető 

 

2.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal és a Képviselő-testület hivatalával 2012. június 1-jén megkötött 

együttműködési megállapodását az 1. melléklet szerint módosítja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2013. június 17. 

 

 

 Huszár Gábor sk. 

  polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző sk. 



1. melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

módosítása 
 

 

amely létrejött egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15733720-2-18 

képviselője: Huszár Gábor polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15813530-2-18 

képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

harmadik részről a 

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. 

adószáma: 16866067-1-18 

képviselője: Kissné Köles Erika elnök 

 

negyedik részéről a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u.49. 

adószáma: 16866074-1-18 

képviselője: Paukovits Helmut elnök 

 

valamint ötödik részről a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 

adószáma: 16867381-1-18 

képviselője: Samu Csaba  elnök 

 

(utóbbi három a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat és Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés 

személyi-tárgyi feltételeinek biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási 

feladatok ellátására 2012. június 1-jei hatállyal együttműködési megállapodást 

kötöttek. 

 

2. Az Önkormányzat és Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2013. március 1-jétől 

közös önkormányzati hivatalt működtet Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 



néven. Egyúttal 2013. február 28. napján megszűnt a Szentgotthárdi Polgármesteri 

Hivatal, jogutódja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A jogutódlás miatt 

az alapszerződést módosítani szükséges. 

 

3. A megállapodásban résztvevő felek tudomásul veszik, hogy az 1. pontban 

meghatározott együttműködési megállapodásba Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala helyébe, annak jogutódjaként a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal lép az alábbi azonosító adatokkal: 

 

 Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15813530-2-18 

képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

4. Ahol az együttműködési megállapodás Polgármesteri Hivatalt említ, azon a 

továbbiakban a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt kell érteni. 

 

5. Az együttműködési megállapodás I. Fejezet 1.5.) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„1.5.) Az Önkormányzat Hivatala útján a testületi ülések előkészítése érdekében a 

nemzetiségi önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések 

jegyzőkönyveinek elkészítéséről, postázásáról.”
1
 

 

6. Az együttműködési megállapodás I. Fejezet 1.8.) pontja helyébe az alábbi pont lép: 
 

„1.8.) A jegyző – akadályoztatása esetén az általa megbízott, a törvényben 

meghatározott feltételeknek megfelelő köztisztviselő – az Önkormányzat 

megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi 

ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.”
2
 

 

7. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet 1.3. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„1.3. A koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Költségvetési csoportja az elnök részére legkésőbb október 

15. napjáig átadja. A tájékoztatástért felelős a pénzügyi vezető.”
3
 

 

8. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet 1.4. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

                                                 
1
 Az eredeti szöveg: „Az Önkormányzat a testületi ülések előkészítése érdekében a nemzetiségi önkormányzat 

vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítéséről, 

postázásáról, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, postázásáról. Az Önkormányzat ehhez a 

Polgármesteri Hivatal Jogi és Koordinációs Irodájánál egy fő ügyintézőt alkalmaz, akinek e feladatok ellátása 

munkaköri kötelezettségei között szerepel.” 

 
2
 Az eredeti szöveg: „A jegyző – akadályoztatása esetén az aljegyző – az Önkormányzat megbízásából és 

képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel.” 

 
3
 Az eredeti szöveg: „A koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodája az elnök részére legkésőbb november 15. napjáig – választások évében december 1. napjáig – átadja. A 

tájékoztatástért felelős: Pénzügyi Irodavezető. 

 



 

„1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a 

képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 24.§-a és 26. §-a alapján. A 

koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat 3 munkanapon belül 

tájékoztatásul megküldi a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak. A 

határozat határidőben történő megküldéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

felelős.”
4
 

 

9. Ahol az együttműködési megállapodás Pénzügyi Irodavezetőt említ, azon a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetőjét kell érteni. 

 

10. Ahol az együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját 

említi, azon a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési csoportját 

kell érteni. 

 

11. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet 2. pontjának 10. alpontjában a „Jogi- 

koordinációs iroda” szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal” szöveg lép.
5
 

 

12. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet 2. pontjának 11. alpontjában a 

„Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája Városfejlesztési és pályázatíró csoportjának” 

szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatírójának” 

szöveg lép.
6
 

 

13. Az együttműködési megállapodás II. Fejezet 3. pontjának 4. alpontja helyébe az alábbi 

alpont lép: 

 

„4. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési csoportja az Áht. 

87. § (1)-(2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első 

félévi és háromnegyed éves helyzetéről a képviselő-testület elé történő benyújtást 

megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít, és azt 

az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-

                                                 
4
 Az eredeti szöveg: „A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a 

képviselőtestületnek november 30-ig nyújtja be az Áht. 26.§, illetve 24. § alapján. A koncepcióról szóló 

határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat 3 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri 

Hivatalnak. A határozat határidőben történő megküldéséért a nemzetiségi önkormányzat Elnöke felelős.” 
5
 Az eredeti szöveg: „A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, nem 

normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek támogatási adatainak 

közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 

megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására 

vonatkozó adatainak közzétételéért. Felelős a Polgármesteri hivatal részéről a Jogi- koordinációs iroda 

nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője.” 

 
6
 Az eredeti szöveg: „A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Polgármesteri Hivatal igény szerint a Nemzetiségi 

Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat ismert kötelezettségvállalásairól, 

bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, 

gondozásával, menedzselésével, elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi 

Önkormányzat végzi, szükség esetén a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája Városfejlesztési és 

pályázatíró csoportjának közreműködésével…” 

 



ig, illetve a koncepció készítésekor október 31-ig. A beszámolók elkészítéséért felelős 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője.”
7
 

 

14. Jelen együttműködési megállapodás módosítás az aláírását követő napon lép hatályba, 

az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás jelen módosításokkal nem 

érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

Jelen együttműködési megállapodás módosítást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, és 

mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. ……….. 

 

 

 

……………………. ……………………. ……………………. 
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  Önkormányzat  Szentgotthárdi Közös 

     Önkormányzati Hivatal 

 

 

 

 

 P.H.  P.H. 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

                                                 
7
 A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája az Áht. 87. § (2) bek. alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. 

félévéről és I-III. negyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a 

képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve 

november 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, 

illetve a koncepció készítésekor november 30-ig (Áht. 24. § (1) bek.). A beszámolók elkészítéséért felelős: 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodavezetője. 

 



 

 

 

 

 


