
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 1578/2/A/13 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat közlése szerint a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 

1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 m2 területű garázs megüresedett, a garázs kiutalható.  

 

Tóth László 9970 Szentgotthárd, Május 1. u. 2. fszt. 2. sz. alatti lakos a mellékelt kérelemmel (1.sz. 

melléklet) fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a fent körülírt garázst fatárolás céljára. A 

megállapított bérleti díjat természetesen vállalná. 

 

Tóth László a Május 1. u. 2 .sz. alatt bérlőtársként lakik Gerencsér Józseffel, s a lakáshoz tartozó faház 

–mivel a tüzelőt külön-külön szerzik be – kicsi. Ha a garázst megkapná, akkor a tüzelőt külön is tudná 

tárolni.  

 

  A helyiségek bérletéről szóló többször módosított 15/1994. (V.19) önkormányzati rendelet 20,§. (2) 

bekezdése alapján: 

 „Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség jellege, 

rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás mást indokolt. A pályázati felhívást és a feltételeket a  

Képviselő-testület teszi közzé, illetve a beérkezett pályázatokat elbírálja.” 

 

A 20.§ (5) és (6) bekezdése kimondja: „A helyiség bérletére vonatkozó szerződés a tevékenység 

jellegétől függően  

- határozott /maximum 5 év/, vagy  

- határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(6) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel” 

 

A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, melynek értelmében a garázsingatlant meg 

kell hirdetni.  

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését. 

Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy a garázs havi bérleti díja: 3.985.-Ft/hó  

 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti 

1578/2/A/13 hrsz-ú, 10 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. Bérleti díj: havi 3.985.-Ft 

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 13. A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 

hónap felmondási határidővel.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. júniusi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

Határidő: a meghirdetésre  azonnal, döntés előkészítése: következő testületi ülés 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2013. május 17. 

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



1.sz. melléklet: 

 
 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére  

 
Tárgy: A SZET Szentgotthárdi Kft. 2012. évi beszámolója  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gazdasági társaságoknak éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 
közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 
 
A SZET Szentgotthárdi Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaság, így a társasági törvény szerint a Kft. 
taggyűlésének – jelen esetben a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe 
tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 
 

Fentiekre tekintettel a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetése a Tisztelt Képviselő-
testület elé terjeszti a társaság 2012. évi mérlegbeszámolóját és eredmény 
kimutatását, a kiegészítő mellékletet, az elfogadó nyilatkozatot, a könyvvizsgálói 
jelentést, a Felügyelő Bizottság véleményét és a teljességi nyilatkozatot. 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a 
nemzetközi számviteli standardeknek megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló 
a tulajdonos számára elfogadásra javasolja a SZET Szentgotthárdi Kft. 2012. évi 
beszámolóját.  

A Felügyelő bizottság a 2012. évi beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel 
egyetértésben 9.454 ezer Ft. eszköz-forrás egyezőséggel, 73 ezer Ft. mérleg szerinti 
eredménnyel (nyereség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra 
javasolja. 
 

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

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a SZET 
Szentgotthárdi Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. 2012. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2012. évi 73 ezer forint 
mérlegszerinti nyereség eredménytartalékba történő helyezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
 Takáts József ügyvezető 
 
Szentgotthárd, 2013. május 21. 
 
 Huszár Gábor 
 Polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                         Jegyző 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére  

 

Tárgy: Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 2012. évi beszámolója  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

.  

Az  Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-

os tulajodonában lévő gazdasági társasága. Így a társasági törvény szerint a Képviselő-

testületnek kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló 

jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat. igazgatója a T. Képviselő-

testület elé terjesztette a mellékletek szerinti 2012. évi éves beszámolóját. 

 

Az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat által benyújtott  2012. évi beszámoló 69.940  ezer 

Ft eszköz-forrás egyezőséget, -6.722 ezer Ft. mérleg szerinti  eredményt (veszteség) 

tartalmaz, melyet  a tulajdonosnak elfogadásra javasol. 

. 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Önkormányztai 

Közszolgáltató Vállalat 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és 

egyben hozzájárul a 2012. évi 6.722 ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre 

történő elhatárolásához.és eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

   Vass József ügyvezető igazgató 

 

Szentgotthárd, 2013. május 22. 

. 

                                                                                    Huszár Gábor 

       Polgármester 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt  

                                Jegyző   

 

 

 

 

 

 

 



 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. május  29-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

234/2011. számú képviselő-testületi határozat 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte 

ki, hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok 

szerveződjenek gyermekek számára. 

 

2013. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek: 

 

Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: 

PKKE Tánctábor 2013.06.24 – 2013.06.28. 

PKKE Mesterségek tábora 2013.07.01 – 2013.07.05. 

PKKE Színes napok tábora 2013.07.08. – 2013.07.12. 

PKKE Csak csajok tábora 2013.07.15 -  2013.07.19. 

PKKE Hagyományőrző és 

természetvédő 

2013.07.22 – 2013. 07.26. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2013.06.17 – 2013.06.21. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2013.08.26 – 2013.08.30. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár  és Múzeum 

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi ifjúsági 

tábor 

2013. 07.08 -  2013.07.12. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum  

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi  ifjúsági 

tábor 

2013.07.22 – 2013.07.26. 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Menő-manó tábor 2013.06.24 – 2013.06.28. 

SZOI Általános Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyam 

Zalabéri táborozás 2013.06.24 – 2013. 06.28. 

SZOI Általános Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyam 

Rábahídvég  

( Csodaszarvas tájpark )  

2013.07. 15 – 2013. 07.17. 

SZOI Általános Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyam 

Erzsébet-tábor pályázat 

(Fonyódliget) 

2013. 07.29 – 2013. 07.30. 

SZOI Takács Jenő AMI Művészeti tábor 2013.07.29 – 2013. 08.04. 

St.Gotthard Spa&Wellness Nyári élmény tábor hetente 

Róm. Katolikus Plébánia Hittantábor 2013.06.17  - 2013. 06.21. 

 



 

II. A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 Megtörtént az első hulladékgyűjtés a 8-as számú főútvonal Szentgotthárd-Rábafüzes, 

Kodály Zoltán utca kereszteződésétől Szentgotthárd-Jakabháza városrész irányába a város 

közigazgatási területének határáig. A hulladékgyűjtést megállapodásunk alapján a 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület végezte,  az akció során 45 zsák 

hulladékot gyűjtöttek össze. Következő gyűjtés várható időpontja 2013. június, a köztes 

időszakban pedig a kihelyezett hulladékgyűjtők folyamatos ürítése történik meg.    

 

 Fürdőhely kijelölési kérelmet nyújtottunk be a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi 
Járási Hivatal Körmendi Népegészségügyi Intézetéhez a Szentgotthárd-Máriaújfalui, 

Hársas-tónál a strand ismételt megnyitása érdekében. Az előírások alapján a kérelmet 

legalább 30 nappal  a strand tervezett nyitása előtt be kell nyújtani, ezért a fürdőhely 

legkorábbi megnyitásának időpontja 2013. június 15. lehet. Megtörtént a 

vízmintavételezésre, a mobil illemhelyekre, illetve a hulladékszállításra vonatkozó 

megállapodások megkötése, a strand üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése 

pedig folyamatban van. Jelenleg folyik az ivóvízvezeték kiépítés kivitelezése, ennek 

keretében a zuhanyzási lehetőség biztosítása zuhanyállás, illetve zárt szennyvízgyűjtő 

tartály telepítésével, amelyek a fürdési idény kezdetére beüzemelésre kerülnek. A fenti 

minimális feltételek teljesítése szükséges a fürdőhely kijelölési eljárás sikeres lefolytatása 

érdekében. 

 

 Lakossági kérelmekre különböző mennyiségű 0/32 méretű vegyes kőzuzalékot 
szállíttatunk ki a város területére (Felsőpatak utca eleje, Zrínyi M. utca vége, Széchenyi 

utca, Mikes K. utca, Zsidahegyi utca vége). A kiszállított kátyúzó anyagot a kérelmezők 

társadalmi munkában dolgozzák/dolgozták be. Segítségüket ezúton is köszönjük. 

Kivitelező: Filinger Eurotrans Kft. Lakhegy (kőzuzalék leszállítása ÖKV telephelyére), 

Páli Bt. Szentgotthárd (kiszállítás a megadott utcákba). 

 

 Megtörtént a Kis utca balesetveszélyes ütőkátyúinak javítása 14,00 t FA-8-as jelű 

hidegaszfalt keverék bedolgozásával. Kivitelező: Németh Térburkoló, Útépítő és 

Építőipari Kft. Vasvár 

 

 Megtörténtek, illetve folyamatban vannak a nagy felületű, illetve mélységű 
balesetveszélyes ütőkátyúk (Hunyadi úti temetőnél, Kisfaludy S. utcában, Ipari parkban) 

aszfaltozás előtti helyreállításai (útalap megerősítése, illetve ideiglenes betonburkolat 

fóliaterítéssel a hengerelt aszfalt elhelyezése előtt). Végleges helyreállítás a kátyúzási 

munkálatok során történhet meg. A beszerzési eljárás kiírására a teljes széllességű 

útfelújítások ismeretében történhet meg együttesen a minnél kedvezőbb ajánlati ár elérése 

érdekében. 

 

 Megtörtént a Hunyadi úti kerékpárúton (a vasúti átjáró előtt) lévő csapadékvíz folyóka 
eltörött fedlapjainak (4 db) cseréje, illetve a  Wesselényi utcában a beszakadt zárt 



csapadékcsatorna helyreállítása (zöldterületen). Kivitelező: Önkormányzati 

Közszolgáltató Vállalat 

 

 Megtörténtek népegészségügyi intézet előírása szerint a játszóterekre a dohányozni tilos 

tájékoztató táblák legyártása és kihelyezése. Továbbá  kutyát sétáltatni tilos feliratú 

tájékoztató táblák is kihelyezésre kerültek a város területére, amelyből egy darabot a 

kihelyezést követő napon már elloptak. Kivitelező: Önkormányzati Közszolgáltató 

Vállalat 

 

 Szentgotthárdi városrészek út-, járda felújítási javaslatai a kormányzati támogatásból 
elkülönített, útjavításokra biztosított 40 MFt-os keret terhére. A pénzügyi keretet 

jelentősen meghaladó fejlesztéseket (134.110,- eFt) ütemezni szükséges. 

 

Rábatótfalu : 
Zvétech u felújítása a Tótfalusi úttól a temető bejáratát követő 50 m-ig 

                                                                                                                            1060 m
2 

5.360,- 

eFt 

Járdajavítás 400 m hosszon (30 m
3 
bontás, 60 m szegély, 10 m

3 
beton, 20 m

3
 aszfalt) 

                                                                                                                           ~400 m
2
   3.320,- 

eFt 

Ravatalozó előtt térkő burkolat építése  

                                                                                                                            250 m
2
   2.500,- 

eFt 

 

Farkasfa : 

Fővég u aszfaltozása                  700 m hosszan 

                                                                                                       2.800 m
2
                   21.950,- 

eFt 

 

Zsida : 

Rózsa Ferenc u    760 m                                                       2 .750 m
2
                        20.620,- 

eFt   

Örökzöld u. (Zsidai u, Vakarcs u. között)   200 m                780 m
2
                          6.430,- eFt      

Zsidai u Tűzoltó szertár utáni szakasza      220 m                650 m
2
                          4.680,- eFt 

 

Zsidai temető térkő burkolat                                  220 m
2                                                                

2.120,- eFt               

Zsidai temető parkoló kőzúzalék           15 m
3
    250 m

2
                                              120,- eFt 

 

Zsidahegy : 

Zsidahegyi u                        960 m                 3.200 m
2
                                             25.900,- eFt 

                  

Jakabháza :   

                                 temető előtti parkoló kőzúzalék 15 m
3
                                       140,- eFt 

 

Rábafüzes :   

                      Dobó u      Alkotmány úttól a temetőig   300 m 910 m
2
                  7.310,- eFt 

                      Dobó u a temetőtől a Kodály Z útig    240 m   960 m
2
                     7.820,- eFt 

                      Kodály Z. u. Alkotmány úttól a Dobó útig  380 m 1.520 m
2
         12.690,- eFt 

                      Kodály Z. u. Dobó úttól 8-as útig                  135 m 675 m
2
              5.550,- eFt 

                      Rábafüzesi temetőben térkő burkolat építése  190 m
2
                  1.830,- eFt  



 

Szentgotthárd : 

                       Felsőmező u                120 m   600 m
2
                                               5.770,_ eFt 

                       

 

                              

 

A 2013. évi út-, híd karbantartási keret terhére tervezett munkák : 



 



A 2013. évi  vízkár elhárítási keret  terhére tervezett munkák : 

 



 

 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 2 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 3 

 

 

  

       

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetés: 

1./ A rendelkezésre álló likviditási hitelkeretet május hónapban folyamatosan igénybe 

vettük  Sajnos likvid működési pénzeszköz nem áll rendelkezésünkre, ezért a pályázatokon és 

a fejlesztési kiadásokon kívül más kötelezettségünket nem tudjuk fizetni. 

 

2 / Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Gotthard Therm Kft-nek az elmúlt években 

adott végleges, illetve kölcsön támogatásaink a következők voltak: 

 

2012. november 30-ig: 200 e/Ft jegyzett tőke emelésre, 353.568 e/Ft tőketartalékra 

2012. december: 3.548 e/Ft tagi kölcsön 

2013. március 28. 152.859 e/Ft kötvény tőke+kamat 

2013. április:      20.000 e/Ft tagi kölcsön 

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az adósságkonszolidáció kapcsán 

a végleges szerződés polgármesteri aláírásához Képviselő-testületi határozat kell, 

melynek meghozatalához előreláthatólag rendkívüli ülés összehívására lesz szükség. 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

2013. április 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 

 

gépjárműadó:                      9.506.265    Ft 

iparűzési adó:                  406.527.964    Ft 



idegenforgalmi adó:            1.422.112    Ft 

 

 

Végrehajtási eljárás a nagy hátralékkal rendelkező adózókkal szemben. 

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

határozatok elkészítése.   

A parkoló-bérlethez igazolások kiadása. 

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

Adatszolgáltatások  a Magyar Államkincstár felé. 

A már folyamatosan érkező helyi iparűzési adóbevallások (határidő május 31.) feldolgozása. 

 

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.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

 

- A  20/2012.(V.31.)  rendelet : a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének 

rendjéről  szóló rendelete  a mostani képviselő-testületi ülésen kerül módosításra. 

- A 21/2012.(V.31.) rendelet :  az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértést 

tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

tevékenységek tiltott, közösségellenes magatartássá minősítéséről szóló rendeletet 
           a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének   43/2012. (XII.13.)  

           önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte. 

 

                        IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 



Kardosné Kovács Márta Mária : A Hársas tónál a víz-bekötővezeték fektetése megtörtént, 

nyomáspróbát és a terep helyreállítását követően a műszaki átadás megtörténhet. 

Vadász József :  Zsida és Kethely közötti útszakasz karbantartási munkáit a 2013. évi 

útkarbantartási és a vízkárelhárítási terv tartalmazza. A munkálatokra megkezdésére  a 

kivitelező kiválasztását követően   kerül sor. 

Az Örökzöld u. melletti önkormányzati ingatlanon levő törmeléket a kivitelező rövidesen el 

fogja szállítani.  

Dr. Haragh László :  A Hősök szobra melletti terület karbantartására a SZET kft figyelmét 

felhívtuk. A kethelyi ravatalozó állagának felmérését követően a szükséges karbantartási 

munkákat elvégeztetjük. A Kis utca padkasüllyedését és a Zrínyi utca vízelvezetési 

problémáját az út-híd-, vízkár karbantartási munkák során megszüntetjük.  

Virányi Balázs : a Kilián utca torkolatához a szükséges KRESZ táblát (zsákutca) kitetetjük.  

Dömötör Sándor : Az Árpád u. társasház udvarán levő, önkormányzat tulajdonú udvar 

(parkoló) karbantartási munkáit – méltányossági alapon – a társasház lakóinak kellene 

elvégezniük. 

 

 

      

Szentgotthárd, 2013. május 23. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



VII. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. május 28-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. január 24-26 energia 

felülvizsgálat 

Szentgotthárdon, 

kiértékelés 2013. április 29-
30. 

Szentgotthárd 55%-os 

teljesítménnyel 

energiavárossá vált, 

zárókonferencia: 2013. 

június 13-14. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM 
TELJES 
ÖSSZEG 

ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 
konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 
117.103.547,

- Ft 
 

Teljes: 
304.702.173,

- Ft 
 

Önkormányza
t: 

13.011.505,- 
 

Vízügy: 
0,- 
 

Kivitelező: UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(Zalaegerszeg) 
Munkaterület-átadás 

megtörtént. Kivitelezés elindult. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 
Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Hársas-tó 

szabadstrandjának 

fejlesztése – 
vízvezeték kiépítése, 

strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 
 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 

 

 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 
Bt. 

Kivitelezés 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. 

 

 

215.598.919 

Ft 

 

 

0,- 
Forráshiány miatt 

elutasítva, tartalék listára 

került. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 
KEOP-2012-4.10.0/A. 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása: 

28/2013. 

 

166.705.790,- 

Ft. 

 

 
141.700.670,

- Ft 

25.005.120,- 

Ft 

Benyújtva 2013. február 27-

én, elbírálás folyamatban. 
Tartalmi ellenőrzés alá 

bocsájtották. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által előkészített / 
benyújtott pályázatok helyzete 2013. május 08-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.- 

 
 
 
 

79.146.634.-Ft 

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

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

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 
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: A munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtéslehetőségei. 

Beszámoló az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 

intézkedéseiről és a közfoglalkoztatásról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ebben a tárgyban előterjesztést 2012 januárjában tárgyalt utoljára a Képviselő-testület. Azóta 

havonta kapunk a Munkaügyi Kirendeltségünkről statisztikai adatokat, így havonta a két ülés 

közötti beszámolóból értesülhetünk a rövid távú változásokról.  

2012 januárja óta került sor az OPEL beruházás-bővítésére melynek munkaerőpiaci kihatásai 

igazából még ezek után lesznek érzékelhetők. Befejeződött az ALLISON beruházása az Ipari 

Parkban, melynek munkaerőpiaci hatásai jórészt lezajlottak már.Tudomásunk van érkező 

kisebb vállalkozásokról, melyek az Ipari Parkban illetve a volt selyemgyár területén 

fejlesztenek és hatnak a munkaerőpiacon. Ugyanakkor van tudomásunk leépítésekről is, de 

ezek hatása egyelőre nem drámai. Mindezekről a folyamatokról a legszakszerűbben a 

Munkaügyi Kirendeltség 2012. évi beszámolója tartalmaz információkat, amit a jelen 

Beszámoló 1. számú mellékletében olvashatunk. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a 

Kirendeltség vezetőjének, Bartakovics Attilának, aki a beszámolót rendelkezésünkre 

bocsátotta.  

A beszámolóból kiemelendő legfontosabb következtetések az alábbiak:  

I. A Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Munkaügyi 

Kirendeltségének 2012. évi beszámolója 

A Munkaügyi Kirendeltség kérésünkre átfogó beszámolót küldött  mely az Előterjesztés 1. 

számú mellékletében olvasható.  

A kirendeltség fontos szerepet lát el Szentgotthárdon és környékén. Jó kapcsolatot tart 

önkormányzatunkkal – ennek egyik fontos ismérve, hogy hónapról hónapra friss adatokat 

szolgáltat az aktuális munkaerőpiaci helyzetről. Fontos partner a közfoglalkoztatás 

szervezhésében – kár, hogy ennek mértéke Szentgotthárdon legalábbis csökkenő tgendenciát 

mutat. Segített a Kirendeltség a Szakképző tanulóit is amikor kérésünkre illetve az általunk 

fenntartott ioskola vezetésének kérésére készséggel adott segítséget, elhelyezkedési, 

pályakezdési orientációt tanulóinknak.  

A beszámolóból kiderül, hogy a munkaerőpiacon pozitív válltozásokat látunk. Nincsenek 

csoportos leépítések, ugyanakkor a Szentgotthárdon induló vállalkozások illetve a meglévő 

vállalkozások bővítései lecsökkentették az állást keresők számát. Jelentősen csökkent a 

munkát kereső férfiak száma. Nőtt a pályakezdő álláskeresők száma – legalábbis átmenetileg. 

Érezteti hartását Ausztria közelsége, ami részben idénymunka-lehetőséget kínál, részben 

viszont legális állást különösen olyan szakmákban mint a szakács vagy a  pincér.  

 

II. A Járási Munkaügyi Kirendeltség információs jelentése 

 

A Kirendeltség ahogy azt fent említettük már az utóbbi időszakban hónapról hónapra ad 

gyorsjelentést önkormányzatunknak az aktuális munkaerőpiaci helyzetről, ami a két ülés 

közötti jelentéseknél minden hónapban olvasható. Ebben a hónapban ennél a napirendnél 

olvasható a legutóbbi két időszak beszámolója.  

 

A 2013. 02. 21 – 2013. 03. 20. időszakról: 
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Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 621 fő, 37 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Tárgyidőszakban 70 fő lépett be a kirendeltségi nyilvántartásba. Ágazat szerint 

legtöbben a feldolgozóiparból (17 fő); építőipar (5 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (4 

fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (3 fő). A többi belépő száma egyenletesen oszlik a többi 

ágazat között. A belépők száma az előző időszakhoz képest 9 fővel csökkent. Ezekből a 

számokból különösebb következtetés nem vonható le, a térség ágazati adottságait tükrözik. A 

nyilvántartott pályakezdők száma 44 fő, számuk az előző időszakhoz képest 5 fővel nőtt. 

 

Tárgyidőszakban kilépők száma: 107 fő, 50 fővel több, mint az előző időszakban. 45 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el. Önálló elhelyezkedéssel 23 fő lépett ki. Munkáltató 

nagyobb létszámban nem léptetett be regisztrált álláskeresőket. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 206 fő, az előző időszakhoz képest 180 fővel 

nőtt. A legtöbb ajánlat a közfoglalkoztatásból (kb. 157 fő) érkezett. Ennek a többsége 

országos közfoglalkoztatási programokból származik, kisebb hányada helyi közfoglalkoztatás. 

A nem támogatott, újonnan bejelentett munkahelyek többsége (40 fő) a feldolgozóiparból 

származik. 

 

Hiányszakmák: mérnöki pozíciók, villamos karbantartó. 

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

munkabérek zöme minimálbér és a bérminimum környékén van. 

Letelepedő új vállalkozásokról, befektetési szándékról tárgyidőszakban nincs tudomás. 

 

Mt. szerinti csoportos létszám-leépítési szándékot a szentgotthárdi Pujante Kft. jelzett 30 főre. 

A fűrészáru gyártás a fő tevékenységük; kosarakat, ládákat készítenek. A leépítési szándék 

jellemzően a betanított dolgozói állományt érinti. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mázoló (12-12 fő). 

 

A 2013. 03. 21 – 2013. 04. 20. időszakról: 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 551 fő, 70 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 8,1 %. Tárgyidőszakban 70 fő 

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

változott. Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (15 fő) érkeztek. A feldolgozóipari 

ágazatok közül, az előző időszakhoz hasonlóan, a textiliparból beáramlók száma a 

legmagasabb. Ezt követik a fémfeldolgozó iparból érkezők. Ez a térségre jellemző ágazati 

struktúrából és átlagos fluktuációból adódik. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (8 fő), 

építőipar (5 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás; közigazgatás, védelem; kötelező 

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

A nyilvántartott pályakezdők száma 38 fő, számuk az előző időszakhoz képest 6 fővel 

csökkent. 
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Tárgyidőszakban kilépők száma: 143 fő, 36 fővel több, mint az előző időszakban. 80 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el. 45 fő jelentkezési kötelezettségének nem tett eleget, 

önálló elhelyezkedéssel 15 fő lépett ki. 

 

Tárgyidőszakban bejelentett álláshelyek száma 61 fő, az előző időszakhoz képest 145 fővel 

csökkent (az előző időszakban sok közfoglalkoztatott álláshely volt). A nem támogatott 

álláshelyek száma 34 fő. A nem támogatott, újonnan bejelentett munkahelyek többsége (12 

fő) a feldolgozóiparból származik: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft., Europaforce Kft., Opel 

Szentgotthárd Kft.. 

 

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

munkabérek zöme minimálbér és a bérminimum környékén van. 

Letelepedő új vállalkozásokról, esetleges befektetési szándékról tárgyidőszakban nincs 

tudomásuk.Mt. szerinti csoportos létszám-leépítési szándékról nincs tudomásuk.  

 

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

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

foglalkozású (58 fő), bolti eladó (40 fő), mechanikai gép-összeszerelő (27 fő), intézményi 

takarító és kisegítő (23 fő), konyhai kisegítő, egyéb takarító és kisegítő, pincér (18-18 fő), 

bútorasztalos (15 fő), lakatos (14 fő), egyéb ügyintéző, dísznövény-, virág- és faiskolai 

kertész, csemetenevelő (11-11 fő), rakodómunkás, tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (10-10 

fő). 

 

 

III. Önkormányzat által nyújtott támogatások és a közfoglalkoztatás 

 

1. Aktív korúak ellátása 

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátásaként vagy foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, vagy rendszeres szociális segély kerül megállapításra. Az aktív korúak ellátása 

esetében a jogosultság elbírálása nem az egy főre jutó, hanem az egy fogyasztási egységre 

jutó jövedelem alapján történik és rendszeres szociális segély esetén a támogatás összege is e 

szerint kerül megállapításra. 

 

A rendszeres szociális segély: 

Azon személyek kaphatják a jövedelmi és vagyoni feltételeknek való megfelelés mellett, 

akiknek a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig hiányzik öt év vagy 

egészségkárosodottak vagy 14 éven aluli gyereket nevelnek, feltéve, ha a gyermek 

napközbeni ellátása nem biztosított( bölcsödei vagy napközi ellátást nem vesz igénybe). 

A rendszeres szociális segélyezetteknek a Családsegítő Szolgálattal kell együttműködnie, 

beilleszkedést elősegítő programban való részvétel vállalásával. A rendszeres szociális segély 

összege a családi jövedelem összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének 

különbözete, de nem haladhatja meg a 44.508,-Ft-ot. Egyedülálló személy esetén a segély 

mértéke 25.650,- Ft. 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:  

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki rendszeres szociális segélyre nem jogosult, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.  
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Az ellátás összege évek óta: 22.800,-Ft, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-a. 

Esetükben az együttműködési kötelezettség a munkaügyi szervezettel áll fenn.Cél, hogy ezt a 

réteget minél nagyobb arányban vonjuk be a közfoglalkoztatásba.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgáljuk.  

A felülvizsgálat során a támogatást megszüntetjük, amennyiben a felülvizsgálat időpontját 

megelőző egy évben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának 

fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy 

kereső tevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 

létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, 

vagy munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti és 

legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt, vagy ilyen képzésben 

való részvétele nincs folyamatban. A 30 napos időtartam számításakor a fenti 

tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell 

számítani.Amennyiben a jogosult a feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a 

közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. 

 

2012. évtől törvényi felhatalmazás alapján helyi rendeletünkben előírásra került a 

lakókörnyezet rendezettségének biztosítása mint elvárásunk az aktív korúak ellátásában 

részesülő személyektől. Ez idáig nem került sor szankcionálásra ekötelezettség megszegése 

miatt. 

Elmondható, hogy az egyéb szociális ellátási formákban (átmeneti segély, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás stb.) részesülők között magas 

számban jelennek meg az aktív korúak ellátásában is részesülő személyek, vagy családtagjaik. 

Az aktív korúak ellátására a jogosultságnál irányadó jövedelemhatár alacsony mértéke miatt 

jellemzően az egyedülálló személyek válhatnak jogosulttá, illetve amennyiben családos 

személyről van szó, akkor a családtagok sem állnak munkaviszonyban.  

 

Az alábbi táblázat az aktív korúak ellátásában részesülő személyekre vonatkozóan tartalmaz 

adatokat: 

 
 2011.12.31-én 

támogatásra 

jogosultak 

száma 

2012. évben 

megállapított 

támogatások 

száma 

2012. évben 

megszűnt 

támogatások 

száma 

2012.12.31-én 

támogatásra 

jogosultak 

száma 

2013.04.30-

án 

támogatásra 

jogosultak 

száma 

Aktív korúak 

ellátása összesen 
37 53 25 64 57 

Ebből: rendszeres 

szociális segély: 

egészségkárosodott 

8 1 2 7 7 

Ebből: rendszeres 

szociális segély: 55 

év feletti, ill. a rá 

irányadó 

nyugdíjkorhatárt 

5 éven belül betölti 

8 4 1 11 12 

Ebből: 

foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatás 

21 48 22 47 38 

 

 

2. Közfoglalkoztatás 
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A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 

„tranzitfoglalkoztatás”, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza- illetve 

bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe 

annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az 

önálló álláskeresése eredménytelen.  

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent 

a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási támogatásban részesülő, illetve már semmilyen 

álláskeresési és szociális ellátásra sem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott 

időtartamú foglalkoztatására.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 12. pontja alapján a települési önkormányzat feladatai közé tartozik a helyi 

közfoglalkoztatás is. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. 

§ (4) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott 

közfoglalkoztatást szervez. 

A közfoglalkoztatás jogi kereteit a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, továbbá a 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet 

teremtették meg. 

A program keretén belül a Kormányrendelet szabályozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

közfoglalkoztatási támogatások előirányzata felhasználását. A rendelet 2. § (2) bekezdése 

alapján az előirányzat terhére a következő támogatások nyújthatók: 

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása 

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás; 

e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) 

részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 

 

A közfoglalkoztatásra irányuló kérelmeket a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi 

központhoz kell benyújtani. A támogatás mértéke rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetén 

95 %-os mértékig, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén 70-100 %-ig terjedhet.  

 

Jogszabályban előírt közfeladat ellátása esetén a helyi önkormányzattal kötött 

együttműködésimegállapodás alapján a közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatás 

történhet az önkormányzat által fenntartott intézménnyel, nemzetiségi önkormányzattal, 

önkormányzati részesedéssel működő nonprofit gazdasági társasággal vagy egyházi jogi 

személlyel, egyház által fenntartott intézménnyel, valamint civil szervezettel létesített 

munkaviszony alapján is. Ezen felül az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és 

fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott 

gazdálkodó szervezet is megjelenhet közfoglalkoztatóként. 

 

Helyi szociális rendeletünk szabályozza a helyi közfoglalkoztatás megvalósítására vonatkozó 

rendelkezéseket. 

Közfoglalkoztatásban elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy vonható be. 2013. április 1-jétől a rendszeres szociális segély folyósítása is 

szüneteltethető közfoglalkoztatásba bevonás miatt. 

 

Önkormányzatunk évek óta folyamatosan szervez közfoglalkoztatást.  



 25 

 

2012. évben önkormányzati önrész biztosításával 

közfoglalkoztatást megvalósító intézmények 

Intézmény Közfoglalkoztatottak száma 

Közfoglalkoztatott 

személlyel ellátott 

munkakörök 

Önrészre 

biztosított 

támogatás 

(Ft)  

Szentgotthárdi Civil 

Fórum 
1 fő 

köztisztasági 

munkás 
60.731,- 

Önkormányzati 

Közszolgáltató 

Vállalat 

6 fő 
köztisztasági 

munkás 
269.425,- 

SZOI 3 fő udvari munkás 131.514,- 

SZEOB Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 
1 fő udvari munkás 47.541,- 

Rendelőintézet 1 fő hivatalsegéd 47.046,- 

III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium 
1 fő udvari munkás 39.026,- 

Városi Gondozási 

Központ 
1 fő hivatalsegéd 74.354,- 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár 
1 fő hivatalsegéd 47.795,- 

Polgármesteri Hivatal 2 fő 

1 fő 

hivatalsegéd 

portás 
136.998,- 

Összesen:  18 fő  854.430,- 

 

2013. évben ismét megkezdődött a közfoglalkoztatás szervezése. A Városi Gondozási 

Központban 2 fő, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumban 2 fő, a SZEOB Egyesített 

Óvodák és Bölcsődében 1 fő, a Horgász Egyesületnél 1 fő, a Rendelőintézetnél 1 fő, a SZET 

Kft-nél 3 fő, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2 fő kezdte meg vagy kezdi 

meg a közeljövőben a 4 illetve 3 hónapos (utóbbi középfokú iskolai végzettséget, 

szakképesítést igénylő munkakörben) közfoglalkoztatási jogviszonyát, melyhez Szentgotthárd 

Város Önkormányzata 25 %-os támogatást nyújt. 

 

 
 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A 

munkanélküliség helyzete Szentgotthárdon, a munkahelyteremtéslehetőségei. Beszámoló az 

önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről és a 

közfoglalkoztatásról.” című beszámolót.Köszönetét fejezi ki a munkanélküliség kezelésében 

részt vevő intézményeknek és szervezeteknek. Köszönetét fejezi ki a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltségének az 

önkormányzat folyamatos tájékoztatásáért, az önkormányzati közfoglalkoztatásban nyújtott 

segítségéért. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szentgotthárdi Kirendeltség 2012. évi Beszámolója  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Készítette: Bartakovics Attila 

Kirendeltség-vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vonzáskörzet munkaerő-piaci helyzete 

 

Kirendeltségünk mind a munkaerő-piacára való tekintettel, mind a területi elhelyezkedéséit 

illetően igen különleges helyzetben van. Évek óta a vasvári térséggel együtt, a hátrányos 

helyzetű kistérségek közé számít a megyében. A kirendeltség 2012. december havi 

munkanélküliségi rátája nagymértékben csökkent, a megyei kirendeltségek között a harmadik 

helyre került. Ha évi átlagot nézünk, akkor elmondható, hogy egy ideje tartósan „megelőztük” 

a Celldömölki térséget. 
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A területi elhelyezkedést illetően előnyökkel és hátrányokkal számolhatunk. A zsákos 

település szerkezet hátránya, hogy közvetíteni csupán az ország belseje felé tudunk. A 

vonzáskörzet előnye a határ közelsége, a migráció lehetősége, ami jelentősen csökkenti a 

regisztrált munkanélküliek számát. Az idősebb képzettebb munkaerőt a nyelvismeret hiánya 

tartja itt. A fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő nyelvismerettel, megfelelő 

szakképesítéssel nem mindig, de a csábító kereseti lehetőség vonzza őket külföldre. 

A kirendeltség munkaerő-pacán az ipari parkban sok a nagyobb létszámú foglalkoztató, ahol 

az elkövetkezendő időszakban (2015-ig) jelentős létszám felvételére kerül sor. A létszám 

betöltését illetően folyamatosan kapcsolatban állunk a cégekkel.  A kisebb foglalkoztatók 

többnyire támogatással veszik fel a munkavállalóikat.  A térség sajátossága, hogy a kis és 

középvállalkozások nagyon aktívak, jó a kapcsolatot tartanak a kirendeltséggel és a kölcsönös 

segítségnyújtás jellemző együttműködésre. 

Egyre kevesebb azon munkáltatók száma, akik csupán közvetítést kérnek, de folyamatosan 

keressük és felajánljuk segítségünket.  

 

A gazdasági válságot követően folyamatosan mérséklődött a regisztrált álláskeresők száma a 

városban. 2011. év elején még 355-en kerestek munkát Szentgotthárdon, az év végén ennél 

közel 40%-kal kevesebben, 219-en. 

2012 januárjában átmenetileg ismét megemelkedett a kirendeltség nyilvántartásában szereplő 

álláskeresők száma, majd februártól egészen májusig javuló tendencia jellemezte a város 

munkaerő-piacát. Májustól kezdődően stagnálás figyelhető meg: hónapokon keresztül 200 fő 

körül alakult a regisztrált álláskeresők száma. 

2012-ben havonta átlagosan 216-an kerestek munkát a városban, 16,6%-kal kevesebben, mint 

az előző évben.  

 
 

Erős szezonális ingadozások mellett a korábbi években a férfiak száma volt magasabb az 

álláskeresők között. 2011. év júniusában fordult elő először, hogy a nők száma meghaladta a 

férfiakét, és ez a tendencia októberig jellemző is maradt. A nyári fordulatot az eredményezte, 

hogy a közfoglalkoztatási programok elsősorban a férfiaknak kínáltak munkalehetőséget.  

 

A regisztrált álláskeresők száma

Szentgotthárd

199

274

150

200

250

300

350

400

ja
n

fe
b

r

m
á

rc

á
p

r

m
á

j

jú
n

jú
l

a
u

g

s
z
e

p
t

o
k
t

n
o

v

d
e

c

fő

2011.

2012.



 29 

 
2011. utolsó és 2012. első hónapjaiban a közfoglalkoztatási programok átmeneti 

szüneteltetése, valamint a szezonális foglalkoztatás negatív hatásai miatt ismét nagyfokú  

bővülést mutattak az adatok a férfi álláskeresők tekintetében, aminek eredményeként 2012. év 

áprilisáig ismét a férfi álláskeresők száma lett magasabb. Májustól ismét fordulat történt és 

újból a nők voltak többen az álláskeresők között. 

 

A vizsgált időszak alatt az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása alapvetően nem 

változott. A legtöbb álláskereső középiskolába (szakmunkásképző, szakiskola, 

szakközépiskola, technikum, gimnázium) járt, alacsony iskolai végzettséggel (maximum 8. 

általános) 20-21% keresett munkát. A diplomások aránya némileg bővült a megfigyelt 

időszak alatt, de még így is jelentősen 10% alatt maradt. 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők közel fele már betöltötte az 50. élet évét. A 

középiskolát végzettek és a diplomával rendelkezők között legnagyobb arányban a 

középkorúak fordulnak elő. 

2012-ben az álláskeresők közül havonta átlagosan 45-en rendelkeztek legfeljebb 8. 

általánossal, amely közel 20%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A jelentős ütemű 

csökkenés döntően annak a következménye, hogy a közfoglalkoztatási programok keretében 

elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek kínáltak munkalehetőséget. 

A munkát keresők közül 155-en jártak valamilyen középiskolába, számuk 16%-kal kevesebb 

a 2011. évinél. Legnagyobb ütemben a diplomás álláskeresők számafogyott, így 2012-ben 17-

en szerettek volna felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedni.   

 

A regisztrált álláskeresők számának alakulása nemenként
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Az álláskeresők között legtöbben középkorúak. Számuk évről évre csökkent. 2012-ben 

havonta átlagosan 108-an szerepeltek a regisztrációs rendszerben.  

Az idősebbek száma is csökkent a megfigyelt időszak alatt, de kisebb ütemben, mint a 

középkorosztályé. 2012-ben havonta átlagosan 75 fő 50 év feletti keresett munkát a 

kirendeltség közreműködésével. Közöttük legnagyobb arányban középiskolát végeztek (2/3 

része szakmunkás), minden negyediknek legfeljebb 8. általános iskolai végzettsége volt és 5% 

rendelkezett diplomával. 

A fiatal álláskeresők 2012-ben nagyobb számban kerestek üres állást, mint 2011-ben. Iskolai 

végzettségüket tekintve, a körükben kisebb arányban fordulnak elő alacsony iskolai 

végzettségűek, mintegy 82,4% járt középiskolába (legtöbben szakmunkásképzőbe illetve 

szakközépiskolába), diplomával mindössze 6% rendelkezett. 

 
2011. szeptember 1-től jelentős változások történtek az álláskeresési ellátásokat érintő 

szabályozásban, amelyek erősen befolyásolták a 2012. évi folyamatokat: 

A bérpótló juttatást (BPJ) 2011. szeptember elsejétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(FHT) váltotta fel. A szabályozás új elemeként a települési önkormányzat rendeletben 

előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa 

rendben. A foglalkoztatás helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell 

vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek folyósítható az ellátás, aki a 

jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, 
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vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vett részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon 

helyezkedett el. 

Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartama 270 napról 90 napra csökkent, 

az álláskeresési segélyek közül pedig csak a nyugdíj előttlévők számára van lehetőség ilyen 

típusú ellátás megállapítására. 

A rendelkezések következtében a korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott az 

álláskeresők ellátás szerinti összetétele, amint azt a következő ábra is mutatja. 

 

 

 

 

2011-ben havonta átlagosan a regisztrált álláskeresők 36-37%-a részesült álláskeresési 

járadékban/ segélyben, mára ez az arány 20%-ra mérséklődött. Ezzel szemben a szociális 

ellátásban részesülők hányada a korábbi 10%-ról 15% fölé emelkedett. Már 2011-ben is 

meghaladta az 50%-ot azoknak az álláskeresőknek az aránya, akik semmilyen ellátásra nem 

voltak jogosultak.Ez az arány tovább emelkedett, és 2012-ben már meghaladta  a 60%-ot. A 

növekedés oka elsősorban az álláskeresési támogatás időtartamának lerövidítésére vezethető 

vissza. Többen az ellátás kimerítését követően nem váltak jogosulttá szociális ellátásra, 

ugyanakkor a szolgáltatási tevékenységekre igényt tartva, további együttműködést vállaltak a 

kirendeltséggel.  

 

A gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak hosszabb távú következményeként 2010. év 

néhány hónapjában 100fölé emelkedett a városban a tartósan (legalább 1 éve megszakítás 

nélkül) nyilvántartott álláskeresők száma. 2011-ben – döntően a közfoglalkoztatási 

programok eredményeként -erőteljesen csökkent a számuk, havonta 60-70 között mozgott. 

2012-ben tovább fogyott a tartós álláskeresők száma, havonta átlagosan 47-en nem találtak 

huzamosabb ideje munkahelyet, amely közel 20%-kal kevesebb, mint az előző évben. 

 

A regisztrált álláskeresők ellátás szerinti alakulása
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A tartós munkanélküliek közel 1/3-a legfeljebb 8 általános iskolát végzett, további mintegy 

40%-a szakmunkásképzőben szerzett bizonyítványt. A diplomások aránya 10% körül 

mozgott. 

A legalább 1 éve állást keresők között a fiatalok aránya minimális (1-2%) volt, ezzel szemben 

az idősebb korosztály (50 évnél idősebbek) hányada megközelítette a 2/3-ot. 

 

A pályakezdők számának az alakulását szezonalitás jellemzi. A tanév befejeződését követően 

a nyári hónapokban megemelkedik a frissen végzett fiatal álláskeresők száma. 2012. évben is 

júniustól volt tapasztalható a növekedés, amelynek az üteme meghaladta az egy évvel 

korábbit. 

Az előző évinél erőteljesebb emelkedés eredményeként szeptemberben már 22 pályakezdő 

szerepelt a regisztrációs rendszerben Szentgotthárdon, amely közel 40%-kal magasabb volt, 

mint egy évvel korábban. Az októberi átmeneti csökkenést követően novemberben tovább 

bővült a fiatal munkát keresők száma, ekkor 24-en szerepeltek a regisztrációs rendszerben 

álláskeresőként.  

2012-ben havonta átlagosan 18 pályakezdő fiatal keresett munkát a kirendeltség segítségével, 

közel 40%-kal többen, mint az előző évben. 

 

 

A tartós munkanélküliek számának és arányának az alakulása
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A pályakezdők döntő többsége középiskolát végzett, alapfokú végzettséggel mindössze 1-1 fő 

szeretne munkát találni. A diplomával rendelkező álláskeresők száma mindössze 1-2 fő. 

 

Térségben zajló gazdasági folyamatok főbb jellemzői 

 

Beruházások, fejlesztések munkaerő-piaci hatása 

 

A 2012. évben a gazdasági folyamatok alapvetően stagnáltak. A beruházások szinte csak a 

feldolgozóiparban realizálódtak. Ezen belül a legintenzívebb területek a gépjármű- és fémipari 

ágazatok voltak az elmúlt években. A térségben két nagyvállalkozás is tevékenykedik 

ezekben az ágazatokban. 

Az Opel Szentgotthárd Kft. új flexibilis (többféle motorplatform gyártására alkalmas) 

motorgyárat telepített Szentgotthárdon. Ez hosszú távon, várhatóan 600-800 embernek 

biztosít munkalehetőséget az Opelnél és több száznak, a beszállító vállalatoknál. A régi 

motorokból az eladott darabszámot sikerült növelniük. Ez annak köszönhető, hogy tavaly 

áprilisban megkezdődött a kiszállítás az anyavállalat, a General Motors amerikai és mexikói 

gyáraiba. Ugyanakkor tízezres nagyságrendben szállítanak Kínába és Dél-Koreába is. A cég 

most a „régi” 1,6 és 1,8 literes motorokat gyártja a tengerentúlra. 2012-ben még nem indult 

meg az új motorsoron a termelés, csak teszt-példányokat készítettek. A flex-motorgyár 

várhatóan 2013. februárban kezdi meg a sorozatgyártást. A járműgyártásban és gépgyártásban 

33+26 fő álláskereső helyezkedett el. Ez a tervezett felvételekhez képest kissé elmaradt. A ki-

belépők viszonylatában kismértékű a létszámnövelés, a fluktuáció nem jelentős. A valóságban 

a létszámnövekedés jóval nagyobb mértékű, de a bekerülő dolgozók jelentős része nem a 

kirendeltségi ügyfelek közül került kiválasztásra. A regisztrált álláskeresőink főleg operátori 

és mechanikus és villamos karbantartói munkakörökben helyezkedtek el, és szinte 

valamennyien műszaki végzettségűek, vagy korábban a cégnek dolgoztak.  

Az Opelnek bedolgozó vállalkozások egy része projektmunkában dolgozott az új 

gyártóüzemen illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrán. 

Az ipari parkban tevékenykedő vállalkozások helyzete stabil, de új, kapacitásbővítő 

fejlesztésekbe még nem invesztáltak. Az Opel termelésének felfutása miatt ez a helyzet 

várhatóan változni fog. 

A foglalkoztatott létszám kismértékben emelkedett, főleg közvetlenül a cég székhelyére 

települt vállalkozásoknál (raktározás-targoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarító, 

lakatos, karbantartó, mérnök; minőség-ellenőrzés-minőségellenőr, operátor). 

Egy új, az Opel termelésére épülő csomagolástechnológia vállalkozás érkezett, ami a 

legyártott motorblokkokhoz készít speciális kalodákat. Ők szakképzetlen munkatársakat 

kerestek főleg, illetve targoncavezető munkatársakat. 

A másik nagyvállalkozás az ArcelorMittal Szentgotthárd Kft., amelynek a legutóbbi 

komoly fejlesztése 2007. és 2008. év során valósult meg. Ennek eredményeként a 

gumiabroncsok megerősítéséhez használt szövött acéldrót késztermék minden technológiai 

folyamata elvégezhető náluk. 2012-ben nem történtek olyan fejlesztések a cégnél, amelyek a 

saját állományba tartozó dolgozói létszámot növelték volna. 

A többi fémfeldolgozó-ipari cég csak innovatív fejlesztésekbe invesztált. A fluktuáció 

pótlásán kívül egyéb felvétel nem valósult meg. 

A fémfeldolgozó ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknál 39 fő álláskereső helyezkedett el. 

A fémiparból beáramlók száma meghaladja a kilépőkét. 

Szentgotthárd és térségében a textilipari cégek az aktív korú lakosság egy jelentős hányadát 

foglalkoztatják. A tavalyi évhez képest az ágazatba jóval kevesebbet invesztáltak a cégek, 

amelyek főleg olasz és osztrák tulajdonosi befolyással bírnak. Idén 53 fő helyezkedett el az 

álláskeresők közül ezeknél a vállalkozásoknál és majdnem ennyi lépett is ki. 
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A fafeldolgozó ágazatban tevékenykedő cégek köre kiegészült egy az Opelnek bedolgozó 

csomagolástechnikai céggel (Pawel Packing Kft.). A cég 24 embernek ad munkahelyet.  

Többek között ennek is köszönhető, hogy 2012-ben 77 fő álláskereső lépett ki ebbe az 

ágazatba. Az egyenleget a Pujante Kft-ből beáramlók csökkentik, ahol a megrendelés-

állomány visszaesett, ezért a dolgozókat részmunkaidőben foglalkoztatják. 

Szolgáltatás-ágazatban tevékenykedő vállalkozások főleg kereskedelmi és vendéglátó-ipari 

cégek. A vendéglátó cégek működését a sok versenytárs mellett a szezonalitás, illetve az 

osztrák határ közelsége befolyásolja. Újonnan letelepedő vállalkozás nem jelent meg ebben a 

szektorban. Ez a piac telített, a versenytársak miatt sokat kell invesztálni a marketingbe és a 

meglévő munkatársak megtartásába. Több álláskereső csak egy átmeneti állomásnak tekinti 

ezeket a munkahelyeket, egy ausztriai állás felé vezető úton. A ki- és belépő álláskeresők 

száma: 90-91 fő. 

A kereskedelmi vállalkozásoktól 71 fő álláskereső érkezett és 89 fő helyezkedett el náluk. A 

legtöbb munkahelyet a nagyobb élelmiszer- és vegyi áru kereskedelemmel foglalkozó cégek 

adják és veszik el. Ebben az ágazatban, a térségben a kisvállalkozások száma elenyésző, több 

a mikro vállalkozás, amelyek főleg családi vállalkozások. Sajnos elég sok a 

kényszervállalkozás is, ami a fizikai közérzetet javító szolgáltatások, fodrászat, kozmetika 

területén jellemző. Ezek többsége a versenytársak előnye, és beállt vendégforgalom miatt 

viszonylag hamar befejezi működését és alkalmazottként találják meg a helyüket 

Szentgotthárdon, vagy Ausztriában. 

A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás ágazatban főleg a különféle közfoglalkoztatási 

programokban résztvevők tevékenykednek, a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően 

az ott dolgozók foglalkoztatása az év végéig biztosított. A többi foglalkoztató egyéni 

vállalkozó és őstermelő, a gazdasági tevékenységük nincs jelentős hatással a térség 

foglalkoztatási szerkezetére. A ki- és belépő álláskeresők száma: 65-60 fő. 

Az építőipari cégek főleg mikro, vagy kisvállalkozások. Nagyobb projektmunkák, lakóparkok 

építése, magánszemélyek építkezéseinek alvállalkozóiként dolgoznak. Ebben az ágazatban is 

kismértékben pozitív az egyenleg a kiáramlás javára. A ki- és belépő álláskeresők száma: 42-

35 fő. Az építőipari foglalkozások mérsékelten keresettek a térségben, csak az adott munka 

elvégzéséig szólnak a szerződések, ezért inkább vállalkozóknak adják ki a feladatokat. 

Ellenben Ausztriában keresettek a szakemberek és az év nagy részében foglalkoztatják őket 

(kőműves, bútorasztalos). 

 

Létszámleépítések 

 

A Munka Törvénykönyve szerinti, bejelentett létszámleépítésről nincs tudomásunk a 

térségből. Az álláskeresők a természetes fluktuáció miatt kerültek ki a munkáltatóktól. A 

szentgotthárdi Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál, amely Szentgotthárdnak végez 

kommunális, takarító, állagmegóvási, karbantartási munkálatokat, az önkormányzati 

fenntartású intézményekben takarító munkatársakat bocsátották el több ütemben. Őket viszont 

egy másik, ugyanezzel a feladattal megbízott cég állományba vette. 

 

Munkaerő-piaci folyamatok (sajátosságok, szezonális foglalkoztatás mértéke, 

nehézségek problémák) 

 

A térségben a húzóerő a feldolgozóipar, azon belül is a gépgyártás, fémfeldolgozás, textilipar. 

A gépgyártást és részben a fémfeldolgozás területén a nagyobb foglalkoztatók: az Opel 

Szentgotthárd Kft. és a beszállítói cégei, illetve az ArcelorMittal Szentgotthárd Kft., és egyéb 

fémmegmunkáló vállalkozások. A nagyvállalkozások száz főt meghaladó munkaerő-

kölcsönző állománnyal rendelkeznek, és elsősorban oda kerülnek az új munkatársak. A 



 35 

kölcsönzők rendszerint ezeknek a dolgozóknak a bérszámfejtését is végzik. Míg az elmúlt 

években főleg az operátori állomány került a kölcsönzőkhöz, most a mérnöki munkakörök és 

magasan képzett ügyintézők kivételével szinte mindenki ott kezdi a foglalkoztatást. Egyfajta 

pufferként használják a cégek és jól szolgál, ha van folyamatban olyan pályázati, munkahely-

megőrzési vállalásuk, ami pl. a saját állományban lévő munkatársak megtartására irányul. A 

feldolgozóipari ágazatok intenzíven Szentgotthárdra és a szentgotthárdi Ipari Parkra 

koncentrálódnak. 

A bedolgozó cégek 5-6 éve ugyanazok (névváltozások történnek). A megbízó működésének 

és igényeinek megfelelően dolgoznak. 2012. év végére az általuk foglalkoztatott létszám 

kismértékben emelkedett. A tevékenységüket főleg az alábbi területeken végzik: raktározás-

targoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarítás, lakatos, karbantartó, mérnök; minőség-

ellenőrzés-minőségellenőr, operátor. Amennyiben a megbízónál tartósan visszaesik a 

rendelésállomány, a kölcsönzött állománnyal együtt őket érintik először a létszámcsökkentő 

intézkedések. 

A korábban húzóágazatként szereplő textilipar még ma is sok embert foglalkoztat a térségben. 

Az ágazatot elsősorban olasz tulajdonban lévő cégek képviselik, amelyek a termékeiket 

döntően külföldi piacokon értékesítik. Így rendelésállományuk stabil, a nagy a fluktuáció 

ellenére szinte folyamatosan növelik a foglalkozatott létszámukat (a textilipari szakemberek 

hiánya mellett is). 

 A szezonalitás elsősorban vendéglátást, illetve az építőiparágazatot érinti a térségben. A 

vendéglátó és turisztikai szolgáltatók természetesen a nyári időszakban működnek a 

legintenzívebben. A téli időszakban már csak a hétvégék, hosszú hétvégék és ünnepnapok 

hozzák a legtöbb fizetővendéget, akik többségében Ausztriából érkeznek. 

A felkészültebb, munkatapasztalattal és német nyelvismerettel rendelkező álláskeresők 

Ausztriában találnak munkát (szakács, pincér, masszőr, uszodamester, szobaasszony). Így a 

szakember folyamatosan cserélődnek, csak abban az esetben tarthatók meg, ha kellően magas 

a munkabér. 

Sok álláskereső, de még munkaviszonyban álló is, gyakran vállal mezőgazdasági 

idénymunkát, vagy takarítást. Ez megnehezíti a sikeres közvetítéseket betanított 

munkahelyekre, amelyek általában minimálbért kínálnak. 

Az építőiparban, a téli időszakban a munkavállalók jelentős részét - mind a hazai, mind a 

külföldön dolgozókat - elbocsátják. A többségüket a szezon indulásával, tavasszal 

visszaveszik. A térség építőipari vállalkozásai főként egy adott megbízás, projekt erejéig 

foglalkoztatják a munkatársakat. A nagyobb projekteket pedig szinte mindig alvállalkozóknak 

adják ki. A térségi vállalkozók gyakran kapnak megbízásokat Ausztriából is. 

A németül beszélő, jobb szakemberek önállóan és könnyedén elhelyezkednek Ausztriában, 

szezonidőszakban. 

 

Munkaerő iránti kereslet 

 

Gépgyártás: folyamatos a kereslet mechanikus és elektromos karbantartók vonatkozásában. 

A kistérségben még nincs, illetve nem az elvárásoknak megfelelő színvonalú a képzés, hogy 

az itt végzettek eredményesen elhelyezkedjenek. Villamos-ipari végzettségű szakemberek 

nincsenek a térségben. Hasonló a probléma a mérnök munkavállalókra is, mivel műszaki 

képzés nincs Vas megyében. Jelenleg a műszaki képzésben máshol tanulók visszatérése a 

térségbe nem jellemző. 

Fémfeldolgozás: a gépgyártáshoz hasonlóan itt is szükség lenne karbantartó szakemberekre. 

A fémforgácsoló szakmát végzettek száma alacsony, a többségük idős, a tudásuk elavult. A 

szentgotthárdi szakképző iskolában 2013-ban már lesz lehetőség ilyen képzést is választani 
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(villanyszerelőt sem). A CNC-programozó és megmunkálóktól komoly szakmai tudást várnak 

el a térségi vállalkozások, ezért is ritka, hogy helybéli szakember tölti be a pozíciót. 

Textilipar: szövő szakember a térségben nem található, ennek pótlására az olasz textilipari 

cégek román munkavállalókat hoztak/hoznak Szentgotthárdra, illetve most már vállalják 

bizonyos munkavállalók betanítását is, mivel ilyen képzés már nincs sem a térségben sem 

máshol. 

A kirendeltség támogatási eszközei 

 

A kirendeltség a kis vonzáskörzete és a helyi munkaerőpiac pozitív alakulása miatt a 

regisztráltjaink száma alacsony. Így a rendelkezésre álló támogatási eszközök 

felhasználásában is ehhez igazodik. 

A támogatások finanszírozási forrása a TÁMOP keretében az ESZA, a hazai forrás a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap decentralizált része, ebből történik a közfoglalkoztatás működtetése is.  

A kirendeltségen működtetett foglalkoztatási eszközök tekintetében kiemelkedő a TÁMOP 

1.1.2. projekt. 

A projekt jellemző sajátossága, hogy meghatározott célcsoportokra vonatkozóan nyújt 

lehetőséget a munkaerő-piacra való visszakerüléshez. Nehézség, hogy vannak álláskeresők, 

akik nem férnek be a célcsoportokba, ebben az esetben szükség van azonnali megoldásra, 

hogy az álláskereső ne veszítse el a felajánlott munkahelyet. Néhány esetben az egyszerűsített 

foglalkoztatás jelent megoldást. 

Sajnos több esetben probléma már, hogy vannak bizonyos hiányszakmák, amire nehezen, 

vagy akár nem is találunk megfelelő álláskeresőt. A határ közelsége miatt sok álláskereső 

inkább a külföldi munkavállalásra vár, vagy éppen már ígérete van. Ezeket a hiányszakmákat 

(pincér, szakács) elsősorban pályakezdőkkel tudjuk feltölteni, akik a tapasztalat 

megszerzéséért elvállalják a munkát.       

 

A támogatással érintett létszám támogatási formánként: 

 

Vállalkozóvá válási támogatás:                   11 fő6 138 000.-Ft 

Bértámogatás :                                      16 fő10 805 294.-Ft 

Bérköltség támogatás 50 év felettiekre :  6 fő5 667 802.- Ft 

Bérköltség támogatás pályakezdők,szakképzetlenek:     12 fő,    4 414 914.- Ft 

 

A kirendeltség 2012-ben támogatással érintett összes létszáma 45 fő, ami  27.048.253.-Ft 

elkötelezettség vállalását jelentette. 

A vonzáskörzetben legsikeresebb a pályakezdők támogatott elhelyezése a TÁMOP 1.1.2. 

bérköltség támogatással. Az után követések szerint csak pár olyan foglalkoztató van, aki nem 

tartotta meg a támogatott munkavállalót a szerződés lejárta után. 

2012-ben a korábbi éveknél nagyobb érdeklődés mutatkozott a vállalkozóvá válás támogatása 

iránt. Elsősorban a szolgáltató iparban dolgozni vágyók igényelték ezt a támogatási formát. 

A bértámogatás a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is keresett volt. Szívesen vették 

igénybe ezt a támogatási formát a foglalkoztatók, azokra a munkavállalókra, akikkel hosszú 

távra számoltak.  

Hazai forrásból megállapított támogatások: 
 - képzés                                    6 fő                          3.283.035 ,- Ft 

 - vállalkozóvá válás    2 fő               296.400 ,- Ft 

 - bértámogatás               1 fő                            152.915 ,- Ft  

 - helyközi utazási támogatás    4 fő   350.910  ,- Ft 
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Összesen:                                           13 fő                         4.083.260 ,- Ft 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap Központi keretéből finanszírozott: 

 

Az „Első Munkahely Garancia” Program támogatással sikerült több 25 év alatti pályakezdő 

fiatalnak megfelelő támogatást biztosítanunk. A munkáltatók szívesen fogadták a  támogatást, 

és a megkötött szerződéseknél nem volt idő előtti meghiúsulás. 

 - Első Garancia Munkahely  12 fő   5.188.710 ,- Ft 

Közfoglalkoztatás: 

 

Kirendeltségünk által 2012-ben 16 önkormányzat és 8 önkormányzati vagy egyéb szervezet 

kapott közfoglalkoztatási támogatást: 

Önkormányzatok: 

 - Alsószölnök 

 - Felsőszölnök 

 - Szakonyfalu 

 - Apátistvánfalva 

 - Kétvölgy 

 - Orfalu 

 - Csörötnek 

 - Kondorfa 

 - Magyarlak 

 - Rátót  

 - Rábagyarmat 

 - Vasszentmihály 

 - Rönök 

 - Gasztony 

 - Nemesmedves 

 - Szentgotthárd      

Egyéb: 

- Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat 

 - Városi Gondozási Központ 

 - Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 - Civil Fórum 

 - Városi Rendelőintézet 

 - III. Béla Szakképző Iskola 

 - SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 

 - SZEOB Játékvár Óvoda 

 

A támogatások típusai:  

1. 6-8 órás önkormányzati hosszú közfoglalkoztatás (59 pályázat) 

2. hosszú hagyományos téli közfoglalkoztatás (2 pályázat) 

3. téli szociális közfoglalkoztatás (9 pályázat) 

 
A munkakörök döntő többsége (1. és 2.) szakképesítést nem igénylő segédmunka, 

kommunális munka, a téli szociális foglalkoztatásban pedig szociális segítő. 

A 70 darab beérkezett pályázat alapján összesen 135 fő közfoglalkoztatott után nyújtottunk 

támogatást. Ebből 111-en a hosszú önkormányzati, 9-en a hagyományos téli, és 15-en a téli 

szociális foglalkoztatásban vettek részt. 

A munkaidőt tekintve 24-en 8 órás, 111-en 6 órás foglalkoztatottak voltak. 
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A munkaviszony vége jellemzően a határozott idejű szerződés lejárta, kevés esetben közös 

megegyezés (más munkaviszony létesítés miatt), illetve néhány alkalommal rendkívüli 

felmondás, vagy elhalálozás volt. Ezen okokból 9 főt érintő meghiúsulás történt. 

A hagyományos téli és a téli szociális foglalkoztatásoknál 2012-ben történt 2 hónapnyi előleg 

kifizetése, de a konkrét foglalkoztatás előbbi esetben, 2012. decemberben (2013. február 28-

ig), utóbbinál 2013. január elsején kezdődött (2013.03.31-ig). 

 

Közfoglalkoztatás: 

 - 6-8 órás önkormányzati hosszú távú közfoglalkoztatás:       111 fő     21.157.712,- Ft

 -a hosszú hagyományos téli közfoglalkoztatás:                           9 fő       1.200.704,- Ft  

 - téli szociális közfoglalkoztatás          15 fő .874.346,- Ft 

 

    Összesen:           24.430.362 ,- Ft 

 

Közfoglalkoztatási tapasztalatok: Az önkormányzat feladatainak, és kisebb 

karbantartási feladatainak ellátására kértek közcélú foglalkoztatottakat. Örültek a 

lehetőségnek, hogy ilyen címen kaptak segítséget, mellyel főleg az önkormányzat 

illetékességi területének, intézményeinek rendben tartását, az épületek irodáinak, 

felnőtt kiszolgáló helyiségeinek takarítását tudták megoldani.  

Közfoglalkoztatás előnyei: Olyan feladatok ellátása valósult meg, amit napi szinten az 

igénylők nem tudtak ellátni, így a napi takarítási, kommunális, köztisztasági és egyéb 

adminisztratív feladatok ellátása megoldódott. Az eltelt időszak alatt eszközbeszerzésre is 

mód volt a közfoglalkoztatás keretén belül, mellyel az adott munkakörökhöz kapcsolódóan 

takarítási eszközökkel, szerszámokkal bővült az intézmények eszközkészlete is. Előnye volt, 

hogy diplomás vagy legalább érettségizett munkavállalókat is tudtak alkalmazni, így 

különböző kisegítő feladatokat is el tudtak látni.  

Azokat a feladatokat, amelyekre az intézményekben dolgozó szakembereknek nem jutott 

elegendő idejük, a közfoglalkoztatottak el tudták végezni, felügyelet mellett, de sokszor 

önállóan is.  

 

Közfoglalkoztatás hátrányai:A közfoglalkoztatás nem egész évre szólt, így a fenn 

maradó hónapokban, illetve amennyiben a közfoglalkoztatottak betegállományba 

kerültek, a feladatok ellátása az intézményekre maradt. A közfoglalkoztatás 

dokumentálása sok adminisztrációt jelentett az önkormányzatoknak, főleg az utóbbi 

hónapokban, amikor hetente kellet lejelenteni a foglalkoztatott létszámot. A 

közfoglalkoztatásban résztvevők döntő többsége az alacsony közfoglalkoztatási bér 

miatt kevésbé volt motivált a munkavégzésre, az egészet csak egy kötelezően 

teljesítendő feladatnak tekintették.  

 

A szentgotthárdi munkaerőpiac rendkívüli sajátossága az, hogy jelen vannak a magasan 

kvalifikált, képzett munkaerőt alkalmazni kívánó multinacionális cégek és azok alvállalkozói. 

A kereslet és a képzési lehetőségekből kilépők nem illeszkednek a munkaerő-piaci 

igényekhez. Jelentős beruházások előtt állunk, ahova kell a jó szakembergárda. Mindent el 

kell követni, hogy az igények kielégíthetőek legyenek, de ahhoz összefogásra van szükség. 

Probléma, hogy az álláskeresők körében magas az elavult szakmával rendelkező és képzetlen, 

idősebb korosztályhoz tartozók száma, ezen belül a tartós munkanélküliek száma, akik 

nehézen képesek megfelelni az elvárásoknak. 



 39 

A közfoglalkoztatás fontos, de csak átmeneti foglalkoztatást tesz lehetővé a határozott 

időtartama miatt. Vonzáskörzetünkben a környező településeken az önkormányzatok az 

egyetlen foglalkoztatók. A foglalkoztatási igényének kettősége komoly odafigyelést kíván.A 

közfoglalkoztatásban többnyire nem a képzett és versenyképes szakmával rendelkező 

álláskeresők vannak jelen, de akik tehették megszakították azt, és az elsődleges munkaerő-

piacon helyezkedtek el.   

AKétvölgy-Felsőszölnököt összekötő út egyéb mintaprogramjával kapcsolatosan elindult a 

foglalkoztatás 42 fő folyamatos részvételével, amely 2013.november 30-ig tart. 

A jövőben is a TÁMOP által nyújtotta eszközök segítségével fogjuk segíteni a foglalkoztatást, 

hiszen tapasztalataink azt mutatják, hogy szükség van rá, és a munkáltatók élnek is a 

lehetőséggel. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a rendelkezésre álló lehetőségeink 

kiaknázására együttműködve a munkaügyi Központtal, a járási hivatallal a  foglalkoztatókkal 

és az önkormányzattokkal.    

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 

         Bartakovics Attila 

         kirendeltség-vezető 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén a fenntartható fejlődés 

adta lehetőségek tükrében. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011 szeptemberében fogadta el a „Fenntartható 

Fejlődésért Szentgotthárdon” című programot, rövid nevén a Zöld Szentgotthárd programot, 

és a testület döntése alapján azóta hivatalunk félévente beszámol a programmal 

összefüggésben megvalósultakról. Legutóbb a 2012. októberi képviselő-testületi ülésen, a 

lejárt határidejű határozatokról szóló jelentések között szerepeltettük beszámolónkat. 

 

Jelen előterjesztésben egyrészt röviden beszámolunk az azóta eltelt időszakban történtekről, 

másrészt kiélezzük a fenntarthatóság helyi problematikáját a mezőgazdaságra és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatásokra. 

 

 

I. 

Beszámoló 

a Zöld Szentgotthárd programhoz kapcsolódó eseményekről 

 

 

I/1. Közösségi kertek 

 

Zöldmező utcai közösségi kert 

 

A Zöldmező utcai családi házak és a Zsida-patak közötti hatalmas önkormányzati területen 

2013. márciusában ismét meghirdettük a közösségi kert programot. A lehetőséggel idén 

kevesebb, mindössze 2 család élt, akik a Zöldmező utcában laknak, és már tavaly is részt 

vettek a programban. Ők idén is 200-200 m
2
 területet kapnak ingyenes használatra, kiskerti 

gazdálkodás céljára. Nem a klasszikus értelemben vett közösségi kertről van szó itt, mivel a 

résztvevők nem közösen használnak egy összefüggő területet, hanem mindenkinek a saját 

telke mögött került kijelölésre az általa használt parcella. 

 

Akasztó-dombi közösségi kert 

 

Az Akasztó-dombon hosszabb távra kapják az igénylők a területet. Talán ezért, talán a 

korábbi kiskerti múltja miatt, illetve a területre általunk megadott kevésbé szigorú feltételek 

és a természetközelibb, a várostól elszigeteltebb elhelyezkedése miatt népszerűbb ez a 

helyszín az igénylők körében. Itt 10 magánszemély és a PRONAS gondoz egy-egy parcellát. 

A PRONAS Kert-ben őshonos gyümölcsfa csemetéket ültettek el, az Egyesület célja ezzel 

amellett, hogy megőrizze az utókor számára ezt az állományt, az is, hogy évek múlva, amikor 

termőre fordulnak ezek a kis fák, városunk óvodásainak, diákjainak juttassanak belőle bio 

gyümölcsöt. 2012 novemberében az Egyesület három madárodút helyezett el a 

gyümölcsöskertben. A madarak a téli hidegben védelmet, tavasszal költőhelyet találhatnak 

bennük. A PRONAS az adó 1 %-os felajánlásokat környezetvédelmi tevékenységekre és az 

őshonos gyümölcsfák kertjének gondozására fordítja. 
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I/2. Zöld Szentgotthárd cím 

 

2013. április 10-én idén is meghirdettük a Zöld Szentgotthárd címet, amire május végéig lehet 

pályázatot benyújtani a tavalyival megegyező feltételekkel. A beérkező pályázatokat a júniusi 

képviselő-testületi ülés bírálja majd el zárt ülés keretében. A Zöld Szentgotthárd címet 

szabályozó önkormányzati rendeletünkben most két apróbb módosítást kell eszközölnünk. 

Egyrészt a Polgármesteri Hivatal megszűnése és a Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte 

miatt, másrészt a címmel járó elismerés átadásának időpontjánál célszerű az augusztus 20-án 

kívül még egy lehetőséget, a Zöld Szentgotthárd Fesztivál időpontját megadni a rendeletben. 

 

 

I/3. Energiahatékonyság javítása 

 

Szentgotthárd Energiaváros 

 

Magyarországon elsőként Szentgotthárd nyerte el az Energiaváros címet. A svájci Luzern 

támogatásával megpályázott elismerés nemcsak környezetvédelmi és gazdasági hasznot 

hozhat a városnak, de a jövőben ennek a címnek a birtokában reményeink szerint könnyebben 

juthatunk innovatív projektekhez és uniós forrásokhoz is. 

2013 januárjában és áprilisában érkezett bizottság Svájcból, hogy felmérje, megfelelnek-e a 

környezetvédelem és energiatakarékosság terén tett intézkedéseink a szigorú kritériumoknak. 

A 79 feltételből legalább 51 százalékot kell egy településnek teljesítenie ahhoz, hogy elnyerje 

a nemzetközi Energiaváros címet. Szentgotthárd kitűnően teljesített, ami az 

energiatakarékosságot illeti, a vizsgálatok szerint 55 százalékot, így Magyarországon elsőként 

elnyerte az Energiaváros címet. Ez nem egy pillanatnyi eredmény, hanem egy hosszú távú 

stratégiai, tervezési és minőségbiztosítási rendszer, mely garantálja azt, hogy az elért szint 

továbbfejlődik. 

Olyan intézkedések sora született a városban a közvilágítás megújításától kezdve a 

közintézmények hőszigetelésén át a világításkorszerűsítésig bezárólag, amelyek beépültek a 

79 pontos vizsgálati rendszerbe, így 15-25 százalékos energia megtakarítást hajtottunk végre.  

Számos pozitív hozadéka van a címnek azon kívül, hogy az energiahatékonyság miatt a 

fenntartási költségek is csökkennek, a város bekerül egy olyan közösségbe, melyen keresztül 

gyorsabban és hatékonyabban juthat innovatív információkhoz. Ráadásul, ha egy uniós 

pályázaton ott szerepel az Energiaváros címke, az az elbírálásnál is kedvező szempont. 

A most elnyert minősítés négy évre szól, de évente felülvizsgálják az eredményeket. 

 

Ledes világítás a Ligetben 

 

Az Energiaváros projekt keretében valósult meg 2012 decemberében 12 led világítású 

kandeláber telepítése. A 2013. március 14-re tervezett ünnepélyes átadást a zord időjárási 

viszonyok miatt el kellett halasztani, és az csak április 29-én történt meg, a világítás azonban 

már addig is működött. 

 

Duzzasztómű felújítása 

 

A 2012 májusa és 2013 májusa között megújult duzzasztó egyaránt szolgálja az 

árvízvédelmet, a természetvédelmet (hallépcső), a vízi turizmust (csónakcsúszda), a 

mezőgazdaságot, esztétikus megjelenésével pedig Szentgotthárd egyik új látványossága. A 

terveink szerint hamarosan egy kisvízi erőmű is épül a műtárgy mellé. 
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I/4. „Zöld” intézmények 

 

„Vigyázat, ehető!” 

 

„Érdekel, hogy mi került a tányérodra, milyen tájfajták vannak, és hogyan lehet 

vegyszermentesen termeszteni? Tudni akarod, hogy a paprikán és a paradicsomon túl mi 

minden kerülhet a fazékba? Akkor szervezz filmvetítést a lakóhelyeden, vagy a barátaidnak! 

A jelentkezők itthon nem, vagy csak nehezen hozzáférhető filmekből választhatnak.” Ezzel a 

beharangozóval rendezte meg a Védegylet 2012. december 1-9. között a mezőgazdasági 

sokféleségről szóló országos kisközösségi filmhetet, amelybe bármely közösség vagy 

magánszemély beszállhatott szervezőként. A résztvevő közösségek térítésmentesen kaptak 

egy, a témát feszegető kis- és nagyfilmeket tartalmazó DVD kollekciót. 

 

Szentgotthárdon 2012. december 5-én zajlott a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Tagintézményében a „Vigyázat ehető! – filmhét 

a mezőgazdasági sokféleségről” rendezvény. A programon 11-14 éves korú tanulók vettek 

részt. A filmvetítést beszélgetés követte, melynek moderátora az iskola védőnője volt. A 

gyerekek megosztották egymással élményeiket a közvetlen környezetükben tapasztalt 

mezőgazdasági szokásokról, állattenyésztésről, biogazdálkodásról és az egészséges 

zöldségekről, gyümölcsökről. A génmanipulált élelmiszerekről is szó esett. A rendezvény jó 

hangulatban zajlott. Az iskola minden tanévben különös hangsúlyt fektet az egészséges 

táplálkozásra, a program ebben is nagy segítséget nyújtott. 

 

 

I/5. Termelői piac 

 

A Zöld Szentgotthárd program elfogadásakor már felmerült a Piac és a díszfaiskola közötti 

terület a helyi termelői piac lehetséges helyszíneként. A témában és a helyszínben egy cég is 

látott fantáziát, és megkereste önkormányzatunkat koncepciójával. Több tárgyalás után aztán 

április folyamán a szentgotthárdi RA-HU-MI 2012. Kft. benyújtotta a Képviselő-testületnek 

azon szándékát, hogy az 1377/3 és az 1377/5 hrsz-ú önkormányzati területeken helyi termelői 

piacot működtetne. A Képviselő-testület az április 24-i ülésén meghozott 81/2013. számú 

határozatában támogatta a társaság kérelmét. 

 

A testületi döntés alapján 2013. április 28-án az Önkormányzat és a Kft. között megkötött 

szerződésben az Önkormányzat vállalta a bejárati kapu kialakítását, a terület feltöltését, 

lekavicsozását, azon elárusító bódék felállítását, és a területet termelői piac üzemeltetése 

céljából átadja a Kft. ingyenes használatába. 

 

A Kft. a szerződésben vállalta, hogy 2013 májusától (a tereprendezés miatt ez június elejére 

kitolódhat) beindítja a termelői piacot, gondoskodik annak üzemeltetéséről, meghatározza 

nyitvatartási idejét és hetente legalább egy napon a termelők helypénz fizetési kötelezettség 

nélkül árusíthatnak a termelői piacon. A Kft. gondoskodik a terület őrzéséről, piaci rendtartás 

kiadásáról és annak betartatásáról, valamint szociális helyiségek biztosításáról (a szomszédos 

Piaccal együttműködve). 

 

A termelői piacon elsősorban élelmiszereket előállító helyi (Szentgotthárdtól számított 40 km-

es körzeten belüli, magyarországi) termelők árusíthatják saját terményeiket, termékeiket akik 
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regisztráltatták magukat  az illetékes hatóságnál, vagy őstermelők, kistermelők, családi 

gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók. Az árusított termék lehet feldolgozatlan vagy 

feldolgozott (pl. szörp, lekvár stb.). Gombaárusításhoz feltétel, hogy a helyszínen 

gombaszakértő működjön. A termelői piacon árusítható saját előállítású palackozott pálinka, 

likőr, bor, tökmagolaj is, nem értékesíthető viszont tőkehús, virág, faiskolai áru. Hűtést 

igénylő áru esetén a hűtésről a termelő köteles gondoskodni. 

 

A Kft. a helyi termelői piac nyilvántartásba vételéhez szükséges bejelentésében csütörtökön 

és pénteken 8.00-16.00 óra, szombaton pedig 7.00-13.00 óra közötti időszakot adta meg a 

helyi termelői piac nyitvatartási idejéül. Ezen időpontok közül a szombati nap az, amikor a 

termelők helypénz fizetése nélkül árulhatnak a területen. 

 

A Szentgotthárd újság májusi számában megjelent hirdetmény jelen előterjesztés 2. számú 

mellékletében olvasható. 

 

 

I/6. „Nulla hulladék” program 

 

Új hulladékgazdálkodási rendszer 

 

2013. április 1-jétől új hulladékbegyűjtési és szállítási rendszer lépett életbe Szentgotthárdon. 

Ettől kezdődően kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot (papír, műanyag, fém, italos 

kartondoboz stb.) elkülönítetten (szelektíven) gyűjteni. Mindez a családi házas övezetben a 

sárga színű zsákban történő gyűjtéssel, a tömbházaknál pedig a környezetükben kihelyezett 

szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe történő elhelyezéssel történik. Ezek a szelektív 

gyűjtési rendszerek eddig is működtek a városban, de eddig csak lehetőség volt az 

igénybevételük. 

 

A családi házas övezetben az addigi heti vegyes hulladékgyűjtés immár kéthetente történik. A 

családi házaknál a szelektíven gyűjtött hulladékok elszállításának gyakorisága viszont 

növekedett, a szerves (bio) hulladék gyűjtése egész évben hetente, a sárga zsákos szelektív 

gyűjtés eddigi havi elszállítási gyakorisága kéthetire változott. A közös hulladékgyűjtőket 

használó tömbházaknál a vegyes hulladék elszállítása hetente történik, a szelektíven gyűjtött 

konténerek ürítése pedig az új hulladékszállítási rendnek megfelelőn történik.  

 

A szelektíven gyűjtött üveg hulladék gyűjtése négyhetente pénteken, a használt sütőolaj 

gyűjtése négyhetente, a nagy kukás autóval meg nem közelíthető utcákban a kisautós gyűjtés 

kéthetente csütörtökön történik. 

 

 

I/7. Helyi versenyek 

 

A Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt fontos része volt az is, hogy az energiatudatos 

szemléletet a közintézményekben, iskolákban, a városban élők körében is tudatosítsuk. A 

legfiatalabb korosztályt is bevontuk a programba. Decemberben és januárban ötletpályázatot 

hirdettünk poszter készítésre, szóróajándék készítésre és logikai játék tervezésére, ami 

megmozgatta a diákok fantáziáját. A pályaműveket nemzetközi zsűri bírálta el. A legjobb 

pályázóknak május 6-án adta át a díjakat és okleveleket Maren Kornmann, a zürich-i Európai 

Energiaváros Egyesület nemzetközi kapcsolatok osztályvezetője és Huszár Gábor 

polgármester. 
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II. 

Szentgotthárd és térsége lehetőségei a mezőgazdaság területén 

a fenntartható fejlődés adta lehetőségek tükrében 

 

II/1. A fenntartható mezőgazdaság fogalma 

 

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) megfogalmazása szerint: „Az 

agrárgazdaság fenntartható fejlesztése a természeti erőforrások megőrzésére, az azokkal való 

gazdálkodásra és a jelenlegi termelési technológiák olyan megváltoztatására irányuló törekvés 

intézményes megvalósítása, amely lehetővé teszi az emberiség jelenlegi és jövőbeli generációi 

élelmiszer és egyéb igényeinek harmonikus kielégítését. Az agrárgazdaság – a mezőgazdaság, 

valamint az erdő- és halgazdaság – ilyen módon megfogalmazott fenntartható fejlődése 

megőrzi a talaj, az élővizek, a növény- és állatvilág genetikai erőforrásait, megakadályozza az 

emberi környezet leromlását, és technológiai szempontból megfelelő, gazdaságilag hatékony, 

társadalmi szempontból pedig elfogadható fejlődést eredményez”. 

 

 

II/2. A fenntartható mezőgazdaság lehetőségei Szentgotthárdon 

 

Ha a mezőgazdaság lehetőségeit vizsgáljuk Szentgotthárdon a fenntarthatóság szempontjait is 

figyelembe véve, akkor nem gondolhatunk nagy mezőgazdasági vállalkozásokra, nem 

gondolhatunk Szentgotthárdra úgy mint az ország éléskamrájára, ahol minden talpalatnyi föld 

mezőgazdasági művelésbe vonható, a terület egy részén hatalmas üvegházakban vagy 

fóliasátor-városokban folyik a nagyüzemi termelés. A nagyüzemi mezőgazdálkodásnak azok 

a hagyományai sincsenek meg, amelyek az ország más –pl. alföldi – területein a nagy termelő 

szövetkezetek idején, a hatalmas állami gazdaságokban kialakulhattak. 

Ha a fenntartható mezőgazdaságban gondolkodunk Szentgotthárdon, és nézzük azt a mára 

kialakult helyzetet, ahonnan el kellene indulni, akkor meglehetősen szerény terveink lehetnek 

csak. 

 

A számunkra szóba jöhető helyi mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági kistermelők, akik 

saját tulajdonú ingatlanon – kiskertben, házi kertben, bérelt területen vagy éppen a közösségi 

kertekben termelnek. 

Fontos szereplő a Kertbarát Egyesület, melynek számos tagja van, és akik a Rába-folyó 

partján lévő bérelt területen folytatnak termelést.   

Cél, hogy minél több szentgotthárdi termelőt, vállalkozást be lehessen kapcsolni a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos mezőgazdasági programokba, és cél, hogy közelebb 

kerüljünk az önmagát helyi mezőgazdasági termékekkel ellátni képes település (térség) 

céljához. 

 

Egyelőre rövidtávon annak lehetőségeit kell segíteni, hogy a megtermelt, a termelő és családja 

szükségleteit meghaladó felesleges termék értékesítése megoldható legyen. Ennek első lépése 

a Helyi Termelői Piac elindítása és működtetése. Ezt a termelők minél szélesebb köreivel meg 

kell ismertetnünk. Fontos a vásárlói oldal megteremtése is, de a jelen pillanatban is folyik egy 

internetes szavazás a város honlapján, ahol arra keressük a választ, hogy szívesen vásárolna-e 

a helyi termelői piacon – és a ma esti állapot szerint a leadott 103 szavazatból 99 válaszolt 

„igen”-nel, vagyis a vevői oldalon lenne erre fogadó készség. 
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A saját eszközeinkkel elő kell segíteni azt is, hogy a termelők az általuk termelt zöldség és 

gyümölcs feldolgozását helyben vagy a térségben, 40 km-es körzeten belül meg tudják oldani. 

Ehhez pályázatokon kell keresni lehetőséget viszonylag egyszerű gyümölcsfeldolgozó vagy 

aszaló beszerzéséhez, vagy ha a környéken van ilyen (Felsőszölnök, Csörötnek), akkor 

segíteni kellene az ahhoz való hozzáférést.  

 

Meg kellene találni azt a szervezetet, amely hajlandó lenne a hullott gyümölcs vagy esetleg a 

felesleges, nem hullott gyümölcs felvásárlására. Nagy segítséget jelenthetne a 

gazdálkodóknak.   

 

Megfontolandó lehet további földterület rendelkezésre bocsátása a közösségi kertek 

kibővítése céljából, illetve terület biztosítása annak gondozása fejében azért, hogy abba 

őshonos gyümölcsfák kerüljenek, melyekből a későbbiek során a gyermekétkeztetésbe is 

kerülhetnek gyümölcsök (ld. PRONAS Kert). 

Célszerű lenne a szentgotthárdi Kertbarát Egyesülettel hosszú távú együttműködési 

megállapodást kötni, ami talán mindkét fél számára könnyebbé és élőbbé tenné a kapcsolatot. 

Az Agrárkamarával való kapcsolatfelvétellel és segítségével elsősorban talán a pályázatokhoz 

való csatlakozást tudnánk segíteni.  

Utánajártunk a Szentgotthárd környékén elindult vagy elinduló programoknak is, hogy 

láthassuk, mihez lehetne csatlakozniuk a helyi termelőknek. Ezt a II/3. pontban részletezzük. 

 

 

II/3. A környéken elindult projektek a fenntartható fejlődés témakörében 

 

Őrségi Nemzeti Park 

 

A Nemzeti Park egyik folyamatban lévő projektje a Szlovénia-Magyarország Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 - Natura 2000 élőhelyek fenntartható 

hasznosítása a szlovén-magyar határ mentén - Harmóniában a tájjal című program. 

 

A projekt fő célja a Natura 2000 hálózat biológiai sokféleségének megőrzése a szlovén-

magyar határ mentén a terület természeti, gazdasági és társadalmi adottságaira alapozott 

fenntartható tájhasználati modell kidolgozásával. A fenntartható és a biológiai sokféleséget 

megőrző tájhasználat potenciáljainak felmérése az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 

területeken. A területek Natura 2000 élőhelyeinek, növényeinek és nappali lepkéinek 

feltérképezése. Nappali lepkék közös atlaszának elkészítése. A gazdasági és társadalmi 

viszonyok és lehetőségek felmérése. Új mezőgazdasági és turisztikai termékek kifejlesztése, a 

termékek piacképességének növelése helyi védjegy kialakításával. A természetbarát 

gazdálkodás közös kritériumrendszerének kialakítása, gazdálkodók felé történő 

kommunikációja, „zöld pont“ rendszer bevezetése. A biológiai sokféleség megőrzése a 

fenntartható tájhasználat megvalósításával. A gyepek természetvédelmi kezelésére alkalmas 

gépek beszerzése és egy tejfeldolgozó kialakítása. Szántók visszaalakítása gyepekké és 

kezelése. A Natura 2000 területek élővilágának és a fenntartható használatának terjesztése, 

népszerűsítése. Az Őrség, a Goričko és a Mura Natura 2000 területek élőhelyeit, növényeit és 

nappali lepkéit bemutató turista kalauzok készítése. A természetbarát gazdálkodást bemutató 

kiadványok és játékok készítése és terjesztése. 

(Partnerek: Goričko Tájvédelmi Park, Prlekija Fejlesztési Ügynökség, Apátistvánfalva 

Község Önkormányzata, Őkologiai Centrum SVIT; összes költségvetés: 1.317.193 EUR.) 

 

Natúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. 
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A Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 11 éve végzi 

tevékenységét az Őrségben és a magyar-osztrák-szlovén hármashatár 

térségében. Térségfejlesztési szervezetként elsősorban a fenntartható fejlődés 

elősegítésével kapcsolatos programok szervezésével és megvalósításával 

foglalkozik. Fontos feladatuknak tekintik a turizmus fejlesztését, a helyi 

termékek megjelenésének és elterjedésének elősegítését, a megújuló energia 

használatának népszerűsítését. Évek óta rendszeresen bonyolítanak humán 

erőforrás fejlesztési projekteket, elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerőpiaci reintegrációjával kapcsolatosan. Szervezői az Őrségi 

Foglalkoztatási megállapodásnak, több munkahelyteremtő program 

megvalósításában vettek részt. 

 

Turisztikai projektjeiket térségi partnerek bevonásával valósítják meg. Részt 

vettek turisztikai infrastruktúra fejlesztésben: panzió, kemping, turistaház, 

túraútvonalak. Elősegítették a vidék szőlőhegyeinek bekapcsolódását a 

turisztikai vérkeringésébe. Képzési programokat bonyolítottak le a helyi gazdák 

és a falusi turizmus szereplői számára. Büszkék arra, hogy valódi összefogás 

keretében aktívan részt vállaltak az Őrség európai uniós EDEN díjas pályázati 

programjában. 

 

Alsószölnökön 2011-ben építették fel a Vasfüggöny bemutatóházat és 

Natúrpark Akadémiát. 2012-ben megkezdte tevékenységét ez a turisztikai és 

képzési központ, amely megjelenésében a térség építészeti hagyományait 

követi, a benne folytatott tevékenységekkel pedig a hármashatár vidékén vonzó 

turisztikai programokat szeretne kínálni. 
 

Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

A Magyarországi Szlovének Szövetsége 2006 decemberében alapította a Szlovén Vidék 

Közhasznú Nonprofit Kft-t. A társaság közhasznú tevékenysége keretében megpróbál 

hozzájárulni a szlovén kisebbség által lakott Rába-vidék kulturális, turisztikai és gazdasági 

fejlesztéséhez szlovéniai, magyarországi és európai uniós pályázati források felkutatásával, a 

pályázatok elkészítésével és kivitelezésével. 

 

A Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. 2007-ben a Szlovén Köztársaság Mezőgazdasági, 

Erdészeti és Élelmezési Minisztériuma segítségével felmérte az agrárágazat fejlesztési 

lehetőségeit a szlovén Rába-vidéken. Az elkészült fejlesztési terv alapján elsőként a 

gyümölcstermesztés fejlesztését célozta meg. A szlovéniai Agrárminisztérium támogatásával 

2008 óta egy olyan projekt kivitelezése folyik, amely a vidék gyümölcstermesztőinek nyújt 

továbblépési lehetőséget a gyümölcstermesztés és feldolgozás területén. A minisztérium 
szakmai segítségén túl a Szlovén Vidék Kft. új projektjével megpróbál olyan beruházásokat 

kivitelezni, melyekkel reményeik szerint hosszútávon hozzájárulhat a jelenleg elhanyagolt 

mezőgazdasági területek újrahasznosításához. 2010 szeptemberében a Szlovénia-

Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. pályázati 

felhívásának keretében több szlovén és magyar partnerrel együtt benyújtotta „A magas fák 

gyöngyei” című projektet. A projekttevékenységek kivitelezése biztosítja a kaszáló 

gyümölcsösök biológiai sokféleségének tartós és rendszeres megőrzését, valamint a gazdasági 
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és társadalmi fejlődést a határ menti területeken, Muravidéken és Rába-vidéken (ösztönzés, a 

gazdasági lehetőségek kihasználásának fellendítése, elvándorlás csökkentése). A projekt a 

szakmai részeken túl olyan elemeket tartalmaz, mint a kaszáló gyümölcsösök rendben 

tartásához szükséges géppark beszerzése, valamint továbblépve a gyümölcsfeldolgozás 

területén is egy olyan képzési egységet kíván kialakítani, ahol a gazdák megtanulhatják, majd 

saját maguk elkészíthetik termékeiket: gyümölcslevet, gyümölcsecetet, lekvárt, aszalt 

gyümölcsöt. 

 

2010. november 19-én Rába-vidékre látogatott mag. Dejan Židan, a Szlovén Köztársaság 

Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezési minisztere. Látogatása során találkozott a 

Magyarországon élő szlovén kisebbség képviselőivel valamint a futó projektben résztvevő 

helyi gyümölcstermesztőkkel. Látva Rába-vidék mezőgazdaságának kilátástalan helyzetét 

ígéretet tett egy olyan „Bemutató gazdaság” kiépítésére, mely természetbarát gazdálkodással, 

extenzív állattenyésztéssel és turizmussal foglalkozik. A mintagazdaság feladata, hogy 

kihasználja a Natura 2000 és a Nemzeti Park adta lehetőségeket, példát mutatva a határ két 

oldalán élő gazdáknak. 

A beruházás több lépcsőben valósul meg. Első lépésként, 2011-ben sor került Felsőszölnökön 

a beruházás helyszínéül szolgáló telek megvásárlására, mely mezőgazdasági földterület 

művelés alóli kivonásával is jár, valamint az engedélyezési tervek elkészítésére. A művelésre 

szánt területeket a Közhasznú Nonprofit Kft. nem vásárolhatja meg, így bérleti szerződést köt 

a földterületek tulajdonosaival. A második lépésben, 2013-ban 15 szarvasmarha befogadására 

alkalmas istálló és a hozzátartozó gazdasági épület kiépítésére kerül sor. A tervek szerint 

szintén ebben az évben kaszáló gyümölcsös kialakítására is sor kerül 1 hektárnyi területen. 

Harmadik lépésként a mintagazdaság többi elemének kiépítésére kerül majd sor. 

 

 

III. 

A Zöld Szentgotthárd címről szóló rendelet módosítása 

 

Mivel 2013. március 1-jétől a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a 

képviselő-testület hivatalának feladatait, módosítani kell a Zöld Szentgotthárd cím 

alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletet. A 

jelen előterjesztéshez mellékelt rendelet tervezet továbbá tartalmaz egy módosítást a címet 

igazoló oklevél átadásának időpontjára is. Tavaly az oklevelet szeptemberben, a Zöld 

Szentgotthárd Fesztiválon adtuk át, mely program idén is megvalósul, sőt reményeink szerint 

hagyományossá válik. Ezért a módosítás főszabályként ezt az alkalmat jelölné meg az 

átadásra, s csak ennek hiányában az augusztus 20-i városi ünnepséget. 

 

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

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

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

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

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

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

esetén hibásan szerepelne a jogszabályban az önkormányzati hivatal megnevezése, másrészt a 

címet igazoló oklevelet az augusztus 20-i ünnepségen kellene átadni. A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

Határozati javaslat: 
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1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fenntartható Fejlődésért 

Szentgotthárdon” program végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

következő beszámoló időpontja: 2013. novemberi testületi ülés 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

  Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi mezőgazdasági 

termelők tevékenységének segítése érdekében 

 

a) segítséget nyújt ahhoz, hogy Szentgotthárdon illetve Szentgotthárd térségében kialakult 

mezőgazdasági terményfeldolgozókban a szentgotthárdi termelők is lehetőséget 

kaphassanak; ezen túlmenően pályázati lehetőséget keres ahhoz, hogy 

gyümölcsfeldolgozásra alkalmas berendezés beszerzésre kerülhessen elsősorban helyi 

vállalkozás számára, esetleg önkormányzati tulajdonban;   

 

b) koordinációs segítséget kíván adni ahhoz, hogy a Szentgotthárdon helyi termelők által 

megtermelt gyümölcs vagy zöldség illetve hullott gyümölcs (pl. alma) felvásárlása ismét 

beindulhasson – ehhez megfelelő vállalkozást keres; 

 

c) további önkormányzati földterület bocsát rendelkezésre közösségi kertek céljára, 

különösen őshonos gyümölcsfák telepítése céljából azért, hogy a későbbiek során ezekből 

a gyermekétkeztetésbe is kerülhessen gyümölcs; 

 

d) együttműködési megállapodás kötését kezdeményezi a szentgotthárdi Kertbarát 

Egyesülettel; 

 

e) kapcsolatfelvételt kezdeményez és segítséget kér az Agrárkamarától, amivel elsősorban a 

pályázatokhoz való csatlakozást tudnánk elősegíteni; 

 

f) kapcsolatfelvételt kezdeményez a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft-vel, hogy a 

most kialakítás alatt lévő, a helyi mezőgazdasági termények feldolgozását biztosító 

projekt beindulása után a szentgotthárdi termelők is kedvező lehetőségeket kapjanak saját 

terményeik feldolgozására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester [a), b), d-f) pontok vonatkozásában] 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző [b), d-f) pontok vonatkozásában] 

   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető [c) pont vonatkozásában] 

   Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető [a), d-f) pontok vonatkozásában] 

   Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető [a) és f) pontokban] 

 

Szentgotthárd, 2013. május 22. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

Ellenjegyzem: 
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 Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 

20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„4. § A beérkezett pályázatokat a városi testület júniusi ülésén, zárt ülésen bírálja el, a Cím 

viselésére feljogosító oklevelet a Zöld Szentgotthárd Fesztiválon, ennek hiányában az 

augusztus 20-i városi ünnepség keretében adja át.” 

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében a „Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd” szövegrész helyébe a „Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal” 

szöveg lép. 

 

3. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3) bekezdésében az „az 5. §-ban foglalt kivétellel” 

szövegrész és a Rendelet 5. §-a. 

 

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

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester   jegyző 

 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: A címet igazoló oklevél átadására elsősorban a város tematikus rendezvényén 

kerüljön sor. 

 

2. §-hoz: 2013. március 1-jétől a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a 

képviselő-testület hivatalának feladatait. 

 

3. §-hoz: A megjelölt szövegrész és jogszabályhely a 2012. évre vonatkozó, a főszabálytól 

eltérő rendelkezést tartalmazott, mely azóta végrehajtottá vált, így gondoskodni kell 

hatályon kívül helyezéséről. 
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 2. számú melléklet 

 

„TISZTELT LAKOSSÁG, KEDVES SZENTGOTTHÁRDI TERMELŐK! 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának megbízásából a 

Szentgotthárd, Füzesi út 1. szám alatti területen (a Piac és a Díszfa iskola között) 

 

Helyi Termelői  Piac 
kezdi meg működését. 

 

Célunk a helyi emberek által helyben termelt/előállított zöldségek, gyümölcsök, italok, egyéb 

készítmények, akár kézműves termékek előnyben részesítése a nagy vállalatok által 

értékesített, külföldről behozott, néha kétes eredetű élelmiszerekkel, egyéb árukkal szemben!  

 

A Helyi Termelői Piacon bárki árusíthatja saját termékét, aki rendelkezik Termelői 

igazolvánnyal, amit a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatalnál (Körmend 

Szabadság tér 4.) válthat ki! A termelőket Szentgotthárd 40 km-es körzetén belülről várjuk!  

 

A Termelői Piac nem profitorientált, hetente egyszer, szombaton reggel 7-től 13.00-ig minden 

termelő, aki rendelkezik a megfelelő okmányokkal, bárminemű bérleti vagy használati  díj 

nélkül árulhatja termékét. 

 

(Csütörtökön és pénteken 8.00-tól 16.00-ig (igény szerint) egy jelképes összegért biztosítjuk a 

termelőknek a helyet, melynek díját napi 500 Ft/termelő összegben állapítjuk meg, mely 

összeget takarításra, biztonsági szolgálatra, karbantartásra, szemétszállítási díjakra fogjuk 

fordítani!) 

 

Nyitás várhatóan május végén, június elején!” 
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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

ELŐZMÉNYEK: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. májusi ülésén tárgyalta az 

időskorúak ellátásáról szóló előterjesztést. Az ennek kapcsán elfogadott 123/2008. számú 

határozat szerint, annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben érvényesüljenek az 

idősek érdekei, kezdeményezte a testület a városban egy konzultatív, véleményező,  

javaslattevő testület létrehozását. Országos szinten az 1275/2010.(XII.8.) Korm. határozattal 

megújításra kerülő Idősügyi Tanács a Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő, a 

feladatok meghatározott körében koordináló testület, amelynek célja, hogy a kormányzati 

tevékenységben eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei. Vas Megye Közgyűlése 

pedig 2007. január 1-i hatállyal létrehozta a Vas Megyei Idősügyi Tanácsot.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a 

városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik 

bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások 

biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek 

aktívan tevékenykednek. 

 

Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács 

megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy 

fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy 

Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács 

működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait, 

jogkörét, működési rendjét. 

 

Az Idősügyi Tanács megalakulása óta munkájáról minden évben készült egy értékelő 

előterjesztés. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere 

számot adott a két év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés 

tapasztalatairól.  

 

 

AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ ÓTA TÖRTÉNTEK: 

 

A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterve alapján dolgozik - a munkatervét a 

tagok javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák 

figyelembevételével alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé 

kerülő témában ki tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi 

döntések fogadtatásáról. Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig 

nagy érdeklődést tanúsítottak és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és 

kezdeményezők; számtalan felvetésük van. 
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Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő Képviselő-testületi 

előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak. 

 

A Tanács munkájáról legutóbb 2012. júniusában készült beszámoló a Képviselő-testület 

számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi Tanács: 

 

2012. június 26. 

A Tanács tagjai ezen az ülésen a város egészségügyi koncepciójában foglaltak 

megvalósulását, a lakáskoncepció megvalósulásának értékelését, továbbá az Idősügyi 

Tanács tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalták. 

 

2012. augusztus 28. 

Az intézményi közétkeztetéséről szóló tájékoztató és az időskorú lakók ellátása a Városi 

Gondozási Központ lehetőségein keresztül előterjesztéseket tárgyalta a Tanács. 

 

2012. október 29. 

A város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról és a környezetvédelmi program 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztésen túl a közterületek használatáról és rendjéről szóló 

rendelet módosítást, a vagyongazdálkodási irányelveket, a közlekedés helyzetét valamint 

a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységéről szóló beszámolót beszélték át a Tanács 

tagjai.   

 

2013. február 26. 

Ezen az ülésen napirenden volt a PKKE 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és az 

Egyesület 2013. évi munkaterve, Szentgotthárd új hulladékgyűjtési rendszere – a szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatás, továbbá az Idősügyi Tanácsa 2013. évi munkatervének 

elfogadása (a decemberi ülés határozatképtelensége miatt csak ekkor). 

 

2013. április 22. 

A Tanács az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésén túl tárgyalta a 

közrend, közbiztonság helyzetét, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatait, a 

bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálatát, illetve az „Idősek az Idősekért” címmel járó 

javaslattételi lehetőségét. 

 

Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (előterjesztések, meghívók, jegyzőkönyvek) 

a Hivatal honlapján megtalálhatók. 

 

 

TAPASZTALATOK, JAVASLATOK: 

 

Jelen beszámoló elkészítéséhez külön-külön megkértük az Idősügyi Tanács tagjainak 

véleményét is:  

 

Komáromi Józsefné véleménye (lásd: 1. számú melléklet) szerint az ülések szervezése 

megfelelően történt, a véleményformáláshoz minden szükséges anyag a rendelkezésükre állt. 

Az Önkormányzat és az Idősügyi Tanács kapcsolatát példásnak értékeli. Meglátása szerint az 

időskorúak ellátása is megfelelő, azonban közérzetjavító intézkedésekre állandóan szükség 

van. További teendők szerinte az alábbiak: 

- a lakosság folyamatos tájékoztatása 

- a köztisztaság helyzetének javítása 
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- zajvédelem 

- parkolási helyek bővítése 

- egy majdani idősotthon megvalósulása 

- a régi fürdő területének rendezése 

 

Horváth József véleménye mindenben megegyező a fentiekkel, a felvetések körét a 

közbiztonság helyzetének javításával egészítette ki.  

 

Az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti aktivitásukért, javaslataikért. Továbbra is számítunk 

az önkormányzati munkában közreműködésükre, tapasztalatukra, észrevételeikre.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város 

Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács 

tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.  

Határidő: a határozat közlésére: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 11. 

 

 

                             Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


