
T A R T A L O M M U T A T Ó 

 

 

1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása.              

2. A IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltése. 

3. Az I. sz. felnőtt fogászati körzet betöltése. 

4. Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 

5. Vas megyei TISZK megszüntetésével kapcsolatos fizetési kötelezettség. 

6. Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program   

pontjainak felülvizsgálata, frissítése. 

7. Projekt partnerség térségi LEADER pályázatokban. 

8. Műfüves labdarúgó pálya építése pályázat keretében. 

9. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

10. Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

11. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 

19/2011.(V.1.) önkormányzati rendeletének módosítása. 

12. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

13. Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban egyes önkormányzati 

rendeletek módosítása. 

14. A Hivatal 2014. évi költségvetését megalapozó intézkedések. 

15. Sztg. 0831/18 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése. 

16. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése. 

17. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

18. Szentgotthárd város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. 

19. Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2013. évi 

Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2014. évi 

Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

20. A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 



a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása 

              

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú határozatával 

fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2013. évi munkatervét. 

 
Mind a Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának 

munkaterve tartalmazza „ Az Önkormányzat  megtakarítási programja keretében kiírt 

közbeszerzések  végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben”.    című  napirendet, 

mindkettő 2013. novemberében. 

 

A témában az adatgyűjtés ugyan megkezdődött, de mindenképpen az látszik célszerűnek, 

átláthatóbbnak és persze egyszerűbbnek is, ha ezt a napirendet egy kicsit később, a teljes 2013. év 

lezárása után tárgyaljuk amikor már megjelennek és kiolvashatók az egész évi teljes adatok. . Mivel 

a munkatervünk mindig a következő év januárjáig szól, ezért azt javasoljuk, hogy a tavaly 

decemberben elfogadott munkatervünket úgy módosítsuk, hogy „ Az Önkormányzat  megtakarítási 

programja keretében kiírt közbeszerzések  végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben” 

című napirend megtárgyalására 2014. januári testületi és bizottsági üléseken kerülhessen sor.  

 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv módosítását ennek 

megfelelően jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 294/2012. számú határozatának 

mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi 

munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzata Jogi-, Pénzügyi- és Városfejlesztési 

Bizottságának 2013. évi munkatervét azzal módosítja, hogy „Az Önkormányzat  megtakarítási 

programja keretében kiírt közbeszerzések  végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben” 

című napirendet a 2014. januári Képviselő-testületi és Bizottsági ülésén tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2013. november 18. 

 

 

                                                                                                                        Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző                                         

  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésre 

 
Tárgy: A IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet betöltése 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mint ismeretes a T. Képviselő-testület előtt, a háziorvosi körzetek közül a IV. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet 2013. január 01. időponttól megüresedett – korábbi háziorvos, Dr. Birtha 
Gyöngyike, járási tiszti főorvos lett. A körzet betegeit azóta a távozó háziorvos vállalkozó - 
külön megállapodás alapján, helyettesítés keretében - Dr. Varga Ferenc, Dr. Faragó Beáta és Dr. 
Aknay Imre  háziorvosokkal  látatta el. 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII. 
23. )  Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján: 
„Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog 
nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni.” 
A Csata-Med Bt. élt a praxisjog elidegenítési lehetőséggel, azonban a praxis nem került eladásra. 
Az ÁNTSZ a praxisjogot visszavonta és az ellátási kötelezettség visszaszállt az Önkormányzatra 

2013. augusztus 1. időponttól. 

Augusztus 1. időponttól a Rendelőintézet a szolgáltató az OEP-pel kötött szerződés alapján, és a 

IV. sz. körzet helyettesítéséről gondoskodik a többi háziorvossal kötött megállapodás alapján.  

 

A megüresedést követően mind az önkormányzat képviselője, mind a Rendelőintézet 

intézményvezető orvosa mindent megtett, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltése 

megoldódjon. Sajnos ez idáig nem találtak olyan orvost, aki betölthetné a körzetet, illetve 

érdeklődő sem volt. 
 
Ezért célszerű lenne az Önkormányzatnak a háziorvosi körzetet meghirdetni az Egészségügyi 
Közlönyben az 1. sz. Melléklet szerint. Természetesen a hirdetményben egyéb kedvezmények , 
mint pl. szolgálati lakás biztosítása is beírható, kiegészíthető.. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
 
1.)Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett IV. számú  
felnőtt háziorvosi körzetre az Egészségügyi Közlönyben hirdetést tesz közzé az 1. sz. Melléklet  
szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett IV. számú  
felnőtt háziorvosi körzetre az Egészségügyi Közlönyben hirdetést tesz közzé az 1. sz. Melléklet  
alábbi kiegészítésével:…………………………………………………………………………….. 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 
 
Szentgotthárd, 2013. november 14.         
 Huszár  Gábor 
      polgármester 
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző                                                                                     
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Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata  

9970 

Szentgotthárd, Széll 

K. tér 11. 

IV. sz. felnőtt 

háziorvosi körzet 

háziorvos                    

( Szentgotthárd, 

Rákóczi út 5.) 

Csatolandó Határidő 

 - vállalkozói 

formában , területi 

ellátási 

kötelezettséggel, 

-központi 

ügyeletben való 

részvétellel, 

- praxisjog 

megszerzésével 

 – A háziorvosi 

körzet 

lakosságszáma a 

2013. október 31-i 

állapot szerint 
2311fő,  kártyaszám 

1277 . 

-Szakképesítésre 

vonatkozóan  a 

2000. évi II. 

törvény,a 4/2000. ( 

II. 25.) EüM. 

rendelet , valamint 

a 313/2011. Korm. 

rendeletben előírt 

feltételek  megléte 

-részletes szakmai 

pályáfutást is  

tartalmazó 

önéletrajz 

-orvosi diplomát 

és szakirányú 

végzettséget 

igazoló okiratok 

hiteles  másolta 

-3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi 

bizonyítvány 

-egészségügyi 

alkalmasság 

-praxisjog 

megszerzésére 

jogosultság 

igazolása 

 

-h:a megjelenéstől 

számított 30 naptári 

nap 

-e.h: a h.i lejáratát 

követő 30 nap 

-az állás 2014.   

március   1-jétől / 

vagy az elbírálást 

követően azonnal 

betölthető 

-pályázatok 

benyújtása: 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Huszár Gábor 

polgármester 

9970 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11. 

Felvilágosítás: 

Dr. Gábor László 

94/553-021 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésre 

 
Tárgy: Az I. sz. felnőtt fogászati körzet betöltése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. január 1. időponttól az I. számú felnőtt fogászati körzet is megüresedett – korábbi 
fogorvos, Dr. Csuka János nyugállományba vonult. A körzet betegeit azóta a Dr. Bedics Katalin 
és Dr. Schultz Antal  fogorvosok látták el. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII. 
23. )  Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján: „Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély 
kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi 
praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni.” Dr. Csuka János doktor úr  élt a 
praxisjog elidegenítési lehetőséggel, azonban a praxis nem került eladásra. Az ÁNTSZ a 
praxisjogot ezt követően visszavonta és az ellátási kötelezettség visszaszállt az Önkormányzatra 
2013. július1. időponttól.  
 
A megüresedést követően mind az Önkormányzat, mind a Rendelőintézet vezetője mindent 
megtett, hogy a körzet betöltése megoldódjon. Sajnos mindeddig nem sikerült olyan orvost 
találni, aki betölthetné a körzetet  - érdeklődő 1 fő volt, aki sajnos nem rendelkezett pozitív 
referenciával. 
 
„A” VARIÁCIÓ: 
 
A fentiek alapján célszerű lenne az Önkormányzatnak az I. sz. fogászati körzetet meghirdetni az 
Egészségügyi Közlönyben az 1. sz. Melléklet szerint. (Természetesen a hirdetményben egyéb 
kedvezmények , mint pl. szolgálati lakás biztosítása is beírható, kiegészíthető a Képviselő-testület 
döntése alapján.) Ebben a verzióban a Képviselő-testület a megüresedett körzet betöltését csak 
vállalkozó háziorvosra, a praxisjog megszerzésének lehetőségével írja ki. 
 
„B” VARIÁCIÓ: 
 
A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a megüresedett körzetet  közalkalmazotti státuszban 
kívánja betöltetni. E formának lehetnek előnyei, de vannak hátrányai is. Előnyként  említhető, 
hogy kezdő, fiatal fogorvosok jelentkezhetnek, akiknek ez a forma is előnyös lehet. A hátrány 
pénzügyi jellegű. Amennyiben úgy dönt a Tisztelt Képviselő-testület, hogy e formát támogatja, a 
Rendelőintézet létszámát 1 fő orvos és 1 fő asszisztens létszámmal meg kell emelni, így az 
elfogadott intézményi létszám 33 főről 35 főre emelkedne. Továbbá az intézmény 
költségvetésébe 2014. évre az orvos bérét (I/9 –s kategóriával számolva 3.305.556,- Ft) és az 
asszisztens bérét (szakképzett minimálbérrel számolva 1.737.360,-Ft), összesen 5.042.916,- 
forintot tervezni kell. További kiadásként jelentkezik a szakmai anyag és gyógyszer költség, ez 
kb. 1.200.000,- Ft, továbbá a rezsi költség (melyet eddig a vállalkozó fogorvos fizetett) – mely 
tartalmazza a fűtés, villany, víz szemétszállítás és veszélyes hulladék elszállításának díját – kb. 
350.000,- Ft évente. Ezzel szemben az OEP az intézmény számára a fogorvosi alapellátás 
finanszírozására kb. éves 2.666.400,- forintot, valamint teljesítmény díjként (az elvégzett 
beavatkozásoktól függően) kb. évente 2.400.000,- forintot, azaz hozzávetőelegesen össz. 
5.066.400.- forintot biztosít. A fentiekből látszik, hogy ebben a variációban az OEP finanszírozás 
talán a béreket fedezné, a szakmai anyag és rezsi költség fedezetét – a közel 1.500.000,- forintot 
- azonban az Önkormányzatnak kellene biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 

„A” Variáció esetén: 
 
1.) Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett szentgotthárdi I. 
számú  felnőtt fogászati körzetre az Egészségügyi Közlönyben hirdetést tesz közzé az 1. sz. 
Melléklet  szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
 
2.) Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett szentgotthárdi I. 
számú  felnőtt fogászati körzetre az Egészségügyi Közlönyben hirdetést tesz közzé az 1. sz. 
Melléklet alábbi kiegészítésével:…………………………………………………………………... 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
 
 
„B”Variáció esetén: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett szentgotthárdi I. 
számú felnőtt fogászati körzet betöltése érdekében a Rendelőintézet Szentgotthárd( 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. ) intézmény létszámát 2 fővel – 1 fő fogorvos, 1 fő asszisztens – 
megemeli 2014. február 1. időponttól, és így az intézmény engedélyezett létszáma: 35 főre 
változik. 
Határidő:azonnal 
Felelős  : Huszár Gábor polgármester 
               Somorjainé D. Zsuzsanna   pénzügyi vezető 
               Dr. Csiszár Judit intézményvezető 
 
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett szentgotthárdi I. 
számú felnőtt fogászati körzet betöltése érdekében a Rendelőintézet Szentgotthárd 2014. évi 
költségvetésébe a kiadási oldalon az 1 fő orvos és az 1 fő asszisztens bérét  5.043.-e/Ft –ot 
tervez. Továbbá az intézményi költségvetésbe beépít a szakmai anyagok és a rezsiköltség 
finanszírozásának fedezetére 1.500.-e/Ft-ot. A bevételi oldalra az OEP finanszírozásból 5.066.-
e/Ft-ot tervez. 
Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős    : Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 
                 Dr. Csiszár Judit  intézményvezető  
 
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Rendelőintézet 
Szentgotthárd intézményvezető orvosát, hogy 1 fő közalkalmazotti fogorvosi  és 1 fő asszisztensi 
státuszt hirdessen meg 2014. február 1. időponttól. 
Határidő: azonnal 
Felelős   : Dr. Csiszár Judit  intézményvezető 
 
Szentgotthárd, 2013. november 14. 
                                                     
Huszár  Gábor 
       polgármester 
Ellenjegyezte:  
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző    
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1.sz. Melléklet 

 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata  

9970 

Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11. 

I. sz. felnőtt 

fogászati körzet 

fogorvos                

( Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 18.) 

Csatolandó Határidő 

 - vállalkozói 

formában , területi 

ellátási 

kötelezettséggel, 

- praxisjog 

megszerzésével 

 -Szakképesítésre 

vonatkozóan  a 

2000. évi II. 

törvény,a 4/2000. ( 

II. 25.) EüM. 

rendelet , valamint 

a 313/2011. Korm. 

rendeletben előírt 

feltételek  megléte 

-részletes 

szakmai 

pályáfutást is  

tartalmazó 

önéletrajz 

-orvosi diplomát 

és szakirányú 

végzettséget 

igazoló okiratok 

hiteles  másolta 

-3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi 

bizonyítvány 

-egészségügyi 

alkalmasság 

-praxisjog 

megszerzésére 

jogosultság 

igazolása 

 

-h:a megjelenéstől 

számított 30 

naptári nap 

-e.h: a h.i 

lejáratát követő 30 

nap 

-az állás 2014.   

február   1-jétől / 

vagy elbírálást 

követően  azonnal 

betölthető 

-pályázatok 

benyújtása: 

Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

Képviselő-

testülete Huszár 

Gábor 

polgármester 

9970 

Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11. 

Felvilágosítás: 

Dr. Gábor László 

94/553-021 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési térítési díjak 

megállapításának szabályairól szóló 22/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) 

bekezdése értelmében a nyersanyagnorma mértékét a Fenntartó külön döntésében határozza 

meg. Hivatkozott önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá 

tartozó élelmezési nyersanyagnormák mértékéről évente dönt a Képviselő-testület. 

 

A 2013-tól indult új rendszer - a közoktatási rendszer átszervezése - az oktatási intézmény 

üzemeltetési feladatok közé beletartozik a tanulók étkeztetésének biztosítása is –, valamint a 

székhely önkormányzat feladata a szakképző iskola tanulók étkeztetése is, mely intézménynek 

sem fenntartói, sem működtető nem vagyunk - erre tekintettel az élelmezéssel kapcsolatos 

döntéseket üzemeltetőként kell meghoznunk. 

 

Mindezek alapján a nyersanyagnormák meghatározásánál ezekre a változásokra tekintettel 

tesszük meg a javaslatokat.     

Korábbiakban Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális 

ellátást biztosító intézményekben élelmezési szolgáltatást végző Elamen Zrt. között létrejött 

megállapodás szerint a vállalkozó a szerződés IV. fejezet 9. és 10. pontjaira tekintettel 

javaslatot tesz a tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag normáinak meghatározásához. 

Mivel az Elamen Zrt megbízása 2013. december 31-én lejár, a közbeszerzési eljárás 

folyamatban van, ezért erre vonatkozóan nem kértünk adatokat. 

 

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet az infláció mértékére vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 

hónap adatait figyelembe véve, valamint, hogy 2013. évben nem történt nyersanyagnorma 

növekedés a 2014. évi nyersanyagnorma emelést 8%-ban javasoljuk elfogadni. A rezsiköltség 

a tavalyi szinten marad 70%.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által az oktatási intézményekben végzett közétkeztetés 

(III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium továbbá az általános iskolák és gimnázium 

vonatkozásában) a javasolt nyersanyagnormákat az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

rögzítettük. 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás által fenntartott nevelési- és szociális intézményekben a javasolt 

nyersanyagnormákra vonatkozó számítást is mellékeljük az előterjesztéshez (2. sz. melléklet), 

mivel az Önkormányzat finanszírozza ezen intézmények esetében is az étkeztetést ezért a 

Társulási Tanács felé javaslatként az Önkormányzat által elfogadott nyersanyagnormákról is 

dönteni szükséges. 

A 2014. január 1 – december 31-ig szóló nyersanyagnormák alapján megállapított eladási 

árakat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

A közétkeztetésről szóló közbeszerzés az előterjesztés időpontjában folyamatban van és a 

döntés után, amennyiben az érinti az élelmezési nyersanyag normát,és a rezsi költséget, a 

Testületnek újra döntenie kell. 



 

9 

 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. és 2014. 

december 31. között a Szentgotthárd Város Önkormányzata a szakképző iskola, az általános 

iskola és a gimnázium vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó 

nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2014. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2014. január 1. és 2014. 

december 31. között a 2. sz. melléklet szerint fogadja el az élelmezési térítési díjak alapját 

meghatározó nyersanyagnormákat. 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2013. november 11. 

         
          Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

        Pénzügyi vezető 

 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 
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 Szentgotthárd Város Önkormányzata által közétkeztetett iskolákban az élelmezési 

nyersanyagnormák 

2014. január 1. és 2014. december 31. között 

 
Kollégium (15-18 éves)   

 

Étkezés 

jelenlegi 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

8 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Reggeli 137,- 148,- 

Tízórai 33,- 36,- 

Ebéd 287,- 310,- 

Uzsonna 44,- 48,- 

Vacsora 166,- 179,- 

Összesen: 667,- 721,- 

Kollégium (15-18 éves) diéta   
 

Étkezés 

 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

( 8 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Reggeli 137,- 148,- 

Tízórai 46,- 50,- 

Ebéd 300,- 324,- 

Uzsonna 54,- 58,- 

Vacsora 177,- 191,- 

Összesen: 714,- 771,- 

 
Általános Iskola (7-10 éves)   

Tízórai 73,- 79,- 

Ebéd 252,- 272,- 

Uzsonna 71,- 77,- 

Összesen: 396,- 428,- 

Általános Iskola (10-14 éves)   

Tízórai 73,- 79,- 

Ebéd 269,- 291,- 

Uzsonna 71,- 77,- 

Összesen: 413,- 447,- 

Általános Iskola diéta   

Ebéd 282,- 305,- 
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2. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézményekben a javasolt élelmezési 

nyersanyagnormák 2014. január 1. és 2014. december 31. között 
 

Étkezés 

jelenlegi 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

8 % 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Bölcsőde (0-3 éves)   

Reggeli 52,- 56,- 

Tízórai 28,- 30,- 

Ebéd 202,- 218,- 

Uzsonna 50,- 54,- 

Összesen: 332,- 358,- 

Bölcsőde (0-3 éves) diéta   

Reggeli 60,- 65,- 

Tízórai 35,- 38,- 

Ebéd 229,- 247,- 

Uzsonna 58,- 63,- 

Összesen: 382,- 413,- 

Bölcsőde ebéd felnőtt   

Ebéd                                                         287,- 310,- 

Óvoda (3-6 éves)   

Tízórai 64,- 69,- 

Ebéd 216,- 233,- 

Uzsonna 50,- 54,- 

Összesen: 330,- 356,- 

Óvoda (3-6 éves) diéta   

Tízórai 66,- 71,- 

Ebéd 227,- 245,- 

Uzsonna 52,- 56,- 

Összesen: 345,- 372,- 

Szociális ellátás - időskorúak   

Reggeli 117,- 126,- 

Tízórai 33,- 36,- 

Ebéd 287,- 310,- 

Uzsonna 44,- 48,- 

Vacsora 166,- 179,- 

Összesen: 647,- 699,- 

Szociális ellátás – időskorúak 

diéta 

  

Reggeli 122,- 132,- 

Tízórai 46,- 50,- 

Ebéd 300,- 324,- 

Uzsonna 54,- 58,- 

Vacsora 178,- 192,- 

Összesen: 700,- 756,- 
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3.sz.melléklet 

 

Élelmezési nyersanyagnormák és eladási árak 2014. január 1. és 2014. december 31. között 

8 %-os nyersanyagnorma emelés esetén) 

Megnevezés Nyersanyagnorma nettó 

Ft/adag 

Eladási ár nettó Ft/adag Eladási ár bruttó  

Ft/ adag 

Bölcsőde (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 56,- 95,- 121,- 

Tízórai 30,- 51,- 65,- 

Ebéd 218,- 371,- 471,- 

Uzsonna 54,- 92,- 117,- 

Bölcsőde diéta (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 65,- 110,- 140,- 

Tízórai 38,- 65,- 82,- 

Ebéd 247,- 420,- 533,- 

Uzsonna 63,- 107,- 136,- 

Bölcsőde felnőtt ebéd 

Ebéd 310,-- 527,- 669,- 

Óvoda (3-6 éves korcsoport) 

Tízórai 69,- 117,- 149,- 

Ebéd 233,- 396,- 503,- 

Uzsonna 54,- 92,- 117,- 

Óvoda diéta 

Tízórai 71,- 121,- 154,- 

Ebéd 245,- 416,- 529,- 

Uzsonna 56,- 95,- 121,- 

Általános Iskola (7-10 éves korcsoport) 

Tízórai 79,- 134,- 170,- 

Ebéd 272,- 462,- 587,- 

Uzsonna 77,- 131,- 166,- 

Általános Iskola (10-14 éves korcsoport) 

Tízórai 79,- 134,- 170,- 

Ebéd 291,- 495,- 629,- 

Uzsonna 77,- 131,- 166,- 

Általános Iskola diéta 

Ebéd 447,- 760,- 965,- 

Kollégium (15-18 éves)  

Reggeli 148,- 252,- 320,- 

Tízórai 36,- 61,- 77,- 

Ebéd 310,- 527,- 669,- 

Uzsonna 48,- 82,- 104,- 

Vacsora 179,- 304,- 386,- 

Kollégium (15-18 éves) diéta 

Reggeli 148,- 252,- 320,- 

Tízórai 50,- 85,- 108,- 

Ebéd 324,- 551,- 700,- 

Uzsonna 58,- 99,- 126,- 

Vacsora 191,- 325,- 413,- 

Szociális ellátás - időskorúak 

Reggeli 126,- 214,- 272,- 

Tízórai 36,- 61,- 77,- 

Ebéd 310,- 527,- 669,- 

Uzsonna 48,- 82,- 104,- 

Vacsora 179,- 304,- 386,- 

Szociális ellátás – időskorúak diéta 

Reggeli 132,- 224,- 284,- 

Tízórai 50,- 85,- 108,- 

Ebéd 324,- 551,- 700,- 
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Uzsonna 58,- 99,- 126,- 

Vacsora 192,- 326,- 414,- 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy:  Vas megyei TISZK megszüntetésével kapcsolatos fizetési kötelezettség. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vas megyei TISZK 2012.december 31-vel a törvény erejénél fogva megszűnt. A szervezet 

törzskönyvi törlésére a Mák törzskönyvi nyilvántartása szerint 2013. augusztus 5-én került 

sor. 

Az elszámolások során a Vasi TISZK-nek 2.022.033 Ft elismert és 427 ezer forint vitatott 

tartozása van. Az 1. számú melléklet részletezi a fennálló problémát. 

A 2.022.033 Ft 25%-a – 505.508 Ft - Szentgotthárd Város Önkormányzatára jutó tartozás, 

melyet Önkormányzatunknak át kell utalni Sárvár Város Önkormányzatának. A Vasi TISZK 

tartozását ők vállalták rendezni a Vas megyei Önkormányzat felé. A problémát az okozta, 

hogy ezt a 2 millió forintot 2012 végén a szervezet megszüntetése kapcsán mint „megmaradt 

összeget” az illetékesek szabadon felhasználhatónak minősítették és  szétosztották a tag 

önkormányzatok mint akkori szakképző iskolai fenntartók között. Ezt Szentgotthárd is 

megkapta és fel is használta:  a III. Béla Szakképző részére történtek abból különböző 

vásárlások (papír, írószer, stb.) Csak ezek után derült ki, hogy ezen összeg Vas megye 

Önkormányzatát illette volna, és az más célra nem volt felhasználható, nem lett volna 

szétosztható. Ezt az akkori hibát kellene most orvosolni. 

A vitatott tartozást valamint a TISZK vagyonának Önkormányzatunkra eső részét a lehető 

leghamarabb rendeznünk kell, mivel ez a szervezet már nem létezik.  

Határozati javaslat 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri a Vasi TISZK felé az 

505.508 Ft tartozását, melyet a ……….. fedezet terhére átutal Sárvár Város 

Önkormányzatának. 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy 

képviselje az Önkormányzat érdekeit a Vasi TISZK vagyonának elosztásában, tekintettel arra 

a vagyonra is, ami az önkormányzatunkat illeti, de jelenleg a Vas megyei Önkormányzat 

vagyonában van. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

       Huszár Gábor    

       polgármester 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

1. számú melléklet 
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Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony/Úr! 
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A Vasi TISZK megszűntetésével kapcsolatos be nem fejezett eljárással kapcsolatos 

fejleményekről szeretném tájékoztatni: 

1.       2013. augusztus 5-én – a MÁK-kal történt számtalan egyeztetést követően – végre kivezetésre került a Vasi TISZK a 
MÁK rendszeréből. 

2.       Ehhez teljesen új és másfajta dokumentumokat kellett kitölteni és beszerezni,mint amiket korábban Dr. Vaskó János 
elkészített a TISZK megszűntetésével kapcsolatban. 

3.       Mellékelem az Önkormányzatok határozatait valamint a MÁK megszüntető határozatát szkennelt változatban. 

4.       Miután a TISZK MÁK rendszeréből történő kivezetése nem történt meg 2012. december 31-ig, így ebben az évben is 
szükséges a havi adatközlés a MÁK rendszerében, melyet folyamatosan elvégzünk (Németh Beáta segítségével) 

5.       A 2013. 03. 18-án küldött tájékoztatómban foglalt feladatokat azonban nem sikerült maradéktalanul megvalósítani az 
Önkormányzatoknak. Nevezetesen : A Vasi TISZK 2 022 033 Ft tartozásával kapcsolatos „problémára született az a 
megoldás a 03.01-jei megbeszélésen, hogy a Vasi TISZK-et korábban fenntartó négy önkormányzat, egyenlő arányban 
járuljon hozzá ezen költségkülönbözet kifizetéséhez. Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a 
2 022 033 Ft 25%-t Sárvár Város Önkormányzatának – ahonnan a 2013-ban kifizetendő összegek utalása történik - 
átutalni szíveskedjen.” Információim árvár Város És Bük Város Önkormányzata eleget tett a fenti megállapodásnak, 
azonban Szentgotthárd és Celldömölk Város Önkormányzata még nem.  

Ebből kifolyólag adódnak a problémák: 

Nevezetesen a  Vas Megyei önkormányzat több ízben is megkeresett engem azzal, hogy a fent nevezett 2 022 033 Ft 
nem érkezett meg a számlájukra (mint nem vitatott követelés). 

Tisztelettel kérem Celldömölk és Szentgotthárd Város Önkormányzatát, hogy a fent említett tartozás rá eső 25%-
át haladéktalanul utalja át Sárvár Város Önkormányzatának, hogy a Vas Megyei Önkormányzat jogos követelése 
teljesíthető legyen. 

6.       Továbbra is van még 427 ezer Ft vitatott tétel a Vasi TISZK könyvelése és a Vas Megyei Önkormányzat kimutatása 
között, mellyel nem tudom mit lehetne kezdeni. 

7.       Valamint továbbra is probléma a Vasi TISZK vagyonának felosztása a korábban fenntartó önkormányzatok között. Ezt 
továbbra sem tudom elvégezni, amíg a MIK nem javítja a korábban elrontott vagyonkivonást. Ezt követően a pályázatból 
beszerzett eszközök lista szerint kerülnek az önkormányzatokhoz, akik tovább adják ingyenes használatra a KLIK-nek. 
Nagyon fontos kérdésnek tartom a vagyon kérdését mivel több száz millió forintról van szó. 

8.       Úgy gondolom, szükséges lenne egy egyeztetést lefolytatni az önkormányzatok közötti vagyonfelosztást 
illetően az érintett önkormányzatok képviselőivel, valamint a MIK volt igazgatójával illetve pénzügyi vezetőjével. 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne kérem, jelezzék felém. 

Segítő közreműködésében bízva: 

 Köszönettel: 

 Pintér Róbert volt igazgató 

Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

Tel/fax: 94 318 632 
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Mobil: 06 30 737 2213 

  

  

  

  

From: Pintér Róbert [mailto:pinter.robert@vasitiszk.hu]  

Sent: Monday, March 04, 2013 2:16 PM 

To: 'Polgármesteri Hivatal Titkárság [Szentgotthárd]'; 'polgarmester@sarvar.hu'; 'nemeth.sandor@buk.hu'; 

'celldomolk@celldomolk.hu' 

Cc: 'jegyzo@szentgotthard.hu'; 'jegyzo@sarvar.hu'; 'jegyzo@buk.hu'; 'jegyzo@celldomolk.hu'; 'Máhr Tivadar' 

Subject: Vasi TISZK megebszélés 2013.03.01. 

  

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony/Úr! 

  

Hivatkozva a 2013. március 1-jén Sárváron megtartott megbeszéléseken elhangzottakra, a 

következő kérésekkel fordulok Önökhöz: 

  

1.       mellékelve küldöm a Vasi TISZK Megszüntető okiratát (megszüntető_okirat_vasi_tiszk_PR3.doc ) és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás (megállapodás_KIK_Vasi_TISZK_PR3.doc ) módosított, tervezett 
szövegét. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a dokumentumokat minden szempontból áttekinteni szíveskedjenek, és az esetleges 
korrekciókat jelezve, a dokumentumokat 2013. 03.08. 12 óráig számomra elektronikusan visszaküldeni szíveskedjenek.  

Ezt követően, jövő héten szeretném minden érintett féllel aláírattatni a dokumentumokat, hogy további csúszás már ne 
legyen a szervezet megszűnésével kapcsolatban és a szükséges bejelentéseket (pl. MÁK) meg tudjam tenni. 

Természetesen a dokumentumok egy-egy példányát a mindenki által történt aláírás után eljuttatom Önöknek. 

2.       Mellékelve küldöm a Vasi TISZK megszűnését segítő könyvelő hölgy (Németh Beáta) levelét (kötelezettségek 
magyarázata. doc), melyben részletesen bemutatja, hogy mi lett a Vasi TISZK, a MÁK és a Vas Megyei Önkormányzat 
közötti egyeztetés eredménye, valamint tájékoztatásként az utalandó összegek részletes listáját (2012 TISZK fin (2).xls). 
Ez a levél tartalmazza, hogy 2 022 033  Ft tartozása van a Vasi TISZK-nek a Vas Megyei Önkormányzat felé.  

3.       A fenti pontban említett problémára született az a megoldás a 03.01-jei megbeszélésen, hogy a Vasi TISZK-et 
korábban fenntartó négy önkormányzat, egyenlő arányban járuljon hozzá ezen költségkülönbözet kifizetéséhez. Ennek 
megfelelően kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a 2 022 033 Ft 25%-t Sárvár Város Önkormányzatának – 
ahonnan a 2013-ban kifizetendő összegek utalása történik - átutalni szíveskedjen.   

4.       Mellékelem a Vasi TISZK TIOP pályázatának részletes elszámolását bemutató táblázatot is (Beruházások.xls), melyet 
a megbeszélésen ismertettem. 

  

Konstruktív közreműködésüket előre is köszönöm! 

mailto:pinter.robert@vasitiszk.hu
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Üdvözlettel: 

  

Pintér Róbert 

igazgató 

Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

Tel/fax: 94 318 632 

Mobil: 06 30 737 2213 
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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program         

         pontjainak felülvizsgálata, frissítése. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2011 szeptemberében fogadta el a Képviselő-testület a Fenntartható Fejlődésért 

Szentgotthárdon programot - közismertebb nevén a “Zöld Szentgotthárd programot”. A 

következőkben beszámolunk a program egyes pontjainak a megvalósításáról és foglalkozunk 

a program jövőjével is. A szövegben dőlt betűvel olvasható a 2011-ben elfogadott szöveg. 

Stílszerűen zöld alapon olvashatók a végrehajtásról eredményeiről beszámoló sorok. 

I. 

A “Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon” 

program  

1. Mi is az a „fenntartható fejlődés”? 

Általános bevezetés ami külön beszámolást nem igényel. 

2. „Zöld” intézmények 

2.1. Az önkormányzat egyik feladata kell, hogy legyen a jövőben az arra való törekvés, 

hogy intézményei minél kisebb negatív hatással legyenek a környezetünkre. Ez az 

energiahatékonysági felújításoktól kezdve a papírhulladék mennyiségének lecsökkentésén 

át az iskolákban a környezettudatosságra nevelésig sok mindent magában foglal. 

Erről bővebben a 2..3. pontban írunk. 

2.2. Polgármesteri Hivatalunkban pl. 2006 márciusa óta nagyságrendekkel kevesebb 

papírt használunk fel azzal, hogy a képviselő-testületi anyagok nem papír alapon kerülnek 

képviselőkhöz és a bizottsági tagokhoz, hanem honlapról letölthető formában. Ugyancsak 

papírmellőző döntés volt az, hogy az intézményekkel történő levelezést elsősorban 

elektronikus úton kell lebonyolítani. (Nyilvánvaló azonban sajnos az is, hogy az 

elektronikára való átállás is jelentős ökológiai lábnyomot keletkeztet.) Intézményünkben 

működik (ha nem is mindig teljes körűen) a papírhulladék szelektív gyűjtése, használtelem 

és akkumulátorgyűjtő került kihelyezésre. A radiátorokra szabályozót szereltettünk fel. 

Ugyanakkor még számos teendőnk van ahhoz, hogy valóban „zöld” hivatalnak 

titulálhassuk magunkat. 

Változatlanul papírmentes Szentgotthárd Város Önkormányzatánál a testületi és bizottsági 

munka. A programunk elfogadása óta még nagyobb hangsúlyt helyezünk az e-mailben 

való kapcsolattartásra Közös Önkormányzati Hivatalunk és az intézmények között. E 

folyamatot segíti, hogy az elektronikus ügyintézés több területen is kötelezővé vált, ma 

már az építéshatósági munka is ebbe a körbe tartozik. Tapasztalataink szerint a magyar 

közigazgatás teljes egészét átfogja már a papírmentes kapcsolattartás, ami így a Zöld 

Szentgotthárd Programunkat is segíti.  

2.3. Felvetődhet az „ökoiskola” program gondolata is, melynek lényege lehetne többek 

között iskolakert kialakítása, a fenntartható fejlődés propagálása a tanulók irányában, a 

jelenleg is működő településtisztasági akciók (egy szervezet – egy osztály program) 

folytatása, elemgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők iskolákhoz kihelyezése, újrahasznosított 

anyagokból készült tanszerek használata illetve annak népszerűsítése. 

Sajnos a közoktatási rendszerünk olyan átszervezésével, ami 2013. január 1. óta elindult, 

többé ezen a területen nincs annyi lehetőségünk, mint amit a program elindításakor 

érzékeltünk. Minden esetre az oktatási intézmények vezetőivel a programunk elfogadását 

követően folytatott rendszeres kontrollrendszeres megbeszéléseink során az 

intézményvezetőket megismertettük a Zöld Szentgotthárd Program intézményekre 

vonatkozó részeivel, és nagyon örültünk, amikor láttuk, hogy milyen pozitív volt a 
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hozzáállásuk és  milyen szép eredményeket értek el ezen a téren az intézményeikben. 

Iskola- és óvodakertek jöttek létre, az alsó tagozatosokkal beneveztek az ugyancsak e 

programhoz tartozónak gondolt országos „Vesd bele magad” kiskerti kertészkedést 

megtanító programba, illetve a szentgotthárdi iskolások otthon is e program keretei között 

végeztek kerti munkát. A következő linkre kattintva Önök is meggyőződhetnek arról, 

hogy ez milyen sikert jelentett a szentgotthárdi iskolásoknak 2012-ben. A Vesd bele 

magad mozgalom honlapjáról valók e képek.  http://www.vesdbelemagad.hu/szoi-

altalanos-iskolajanak-arany-janos-1-4-evfolyama  

Az elemgyűjtő edények az iskolákban megtalálhatók; a hulladék újrahasznosítása 

elsősorban papírgyűjtés formájában valamennyi iskolában feladat minden évben.  

2.4. Célunk az önkormányzati tulajdonú intézmények és épületek energiahatékonyságának 

javítása, a fajlagos energiafelhasználás és a káros anyag kibocsátás csökkentése, az 

elavult fűtőberendezések cseréje, hőszigetelés, mérhető és szabályozható fűtési rendszer 

kialakítása, a világítási rendszerek korszerűsítése, a megújuló energiaforrások 

részarányának növelése. Ezen a területen részben már vannak szép eredményeink, hála 

számos elnyert pályázatnak, részben pedig jelenleg is előkészítés alatt állnak pályázatok. 

Itt különösen a KEOP pályázatokat említeném meg, illetve a Luzernnel közösen elnyert 

pályázatot, mely utóbbi túlmutat intézményeink szintjén, és a lakosság tudatformálását is 

megcélozza. 

A program elfogadása óta jelentős előrelépések történtek. Befejeződtek olyan intézményi 

átalakítások, amelyek a fűtési rendszer korszerűsödését eredményezték. Hőszigetelés 

történt a bölcsőde épületében, illetve az orvosi rendelőknél. Fűtéskorszerűsítés volt az 

említett két intézményen kívül az Arany János Iskola épületében és a gimnáziumban is 

egy kazánkorszerűsítés keretében. További korszerűsítés érdekében pályázatokat adtunk 

be épületeink napelemmel való felszerelésére, a bölcsőde épületében napkollektorokat 

állítottunk be. Azzal pedig, hogy Szentgotthárd lett Magyarország első energiavárosa, 

összességében is látszik annak eredménye, amit a fenntartható fejlődésért tettünk. 

Igazából az Európai Energiaváros minősítése során jöttünk rá arra, hogy ezen a területen 

milyen jelentős haladást mutattunk: Intézményi szinten a városi energetikus 

alkalmazásával, a környezetvédelmi tanácsnoki poszt létrehozásával és sikeres 

működtetésével, az Önkormányzati Energetikai Bizottság létével és működésével segítjük 

megvalósulni a fenti vállalásainkat.  

 

3. Közösségi kert program 

3.1. A közösségi kert program lényege, hogy jelenleg funkció nélküli területeket 

használatba vehetnek kerttel nem rendelkező lakóközösségek, s azon saját fogyasztási 

célra növénytermesztést folytathatnak. A parlagon heverő földet biztosíthatja az 

önkormányzat, de magánszemély is tehet felajánlást (esetleg terményrészesedés fejében). 

A világ számos országában elterjedt program több szempontból is hasznos:  

Azt kell megállapítanunk, hogy ez a programunk mérsékelt eredményt hozott csak. A 

Zöldmező utca telkei és a Zsida-patak közötti több hektáros önkormányzati területen 

szerettünk volna elsősorban ilyen kerteket létrehozni és családonként 200 m
2 
–nyi területet 

ingyenes használatba adni. 2012-ben volt több érdeklődő, döntő többségben olyanok, 

akiknek a családi házai mögött van ez a közösségi kertek kialakítására szánt terület. 

Voltak érdeklődők, pályáztak is néhányan, de szerződést kötni már nem mindenki jött el. 

2013-ban az érdeklődés meg kisebb volt, és a megvalósított kiskerti gazdálkodás is 

hagyott maga után kívánnivalót. Ennél jóval nagyobb sikere van az Akasztódomb tetején, 

a vízmű melletti összefüggő területnek, ahol magánszemélyek is, a PRONAS civil 

szervezet is kertként, gyümölcsösként műveli a közösségi kertjét. 

http://www.vesdbelemagad.hu/szoi-altalanos-iskolajanak-arany-janos-1-4-evfolyama
http://www.vesdbelemagad.hu/szoi-altalanos-iskolajanak-arany-janos-1-4-evfolyama
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3.3. S ha már a közparkoknál tartunk: nem csak a magántulajdonban lévő kerteknél vagy 

esetleg leendő közösségi kerteknél javasolt, hogy lehetőleg ne ivóvízzel öntözzék őket, 

hanem a közparkoknál is örvendetes volna, ha összegyűjtött esővízzel, vagy saját kúttal 

lehetne ezt megoldani. (Csak egy példa: a Ligetnél jelenleg még sok problémát okoz az 

esővíz és annak elvezetése, közben pedig száraz időben ivóvízzel locsoljuk a területet.) 

Ismereteink szerint ezen a téren nem történt változás. 

3.4. A fent már említett iskolakert is tekinthető közösségi kertnek, de pl. a Szentgotthárdon 

már jelenlévő kiskertek, illetve ezek közössége is hasonló pozitívumokkal bír. Ebből a 

szempontból mindenképpen tanulmányozásra érdemesnek tartjuk a Wesselényi utca végén 

lévő kiskerteket működtető egyesület munkáját, illetve sokat segítene, ha programunkba be 

tudnánk vonni őket is. 

A kiskerteket művelő városi Kertbarát egyesülettel mint civil szervezettel tartottuk a 

kapcsolatot. Az egyesület vezetője több, a Zöld Szentgotthárd keretében rendezett 

rendezvényen is részt vett. Mint önkormányzat is meg szeretnénk adni a tőlünk telhető 

segítséget a Kertbarát Egyesületnek, hiszen több tárgyalást is felvállaltunk a Magyar 

Állam illetékeseivel azért, hogy az egyesület által művelt állami területet valamilyen 

módon az egyesület megszerezhesse, vagy legalább önkormányzati tulajdonba 

kerülhessen és azután az önkormányzat bocsássa azt a kertbarátok rendelkezésére. 

Egyelőre ez az ügy nem zárult még le. Mivel sokra tartjuk azt a munkát, amit ők 

végeznek, a területen lévő út javításához kavics biztosításával külön is hozzájárultunk. A 

látványosabb együttműködés alapja lehetne a megnyílt termelői piac, ahol szívesen 

vennénk, ha a szentgotthárdi kertbarátok is nagyobb számban értékesítenék megtermelt 

kiskerti termékeiket. 

3.5. Ugyan nem a közösségi kert program része, de a lakosság tudatformálására ható 

tényező lehetne a konyhakerteket népszerűsítő program is, valamint a Pronas által 

meghirdetett azon program folytatása, melyben őshonos gyümölcsfák ültetését tette 

lehetővé szentgotthárdi kerttulajdonosoknak. Utóbbi érdekes lehet közösségi szinten is, 

akár közparkjainkba is ültethetnénk gyümölcsfákat. 

Erre vonatkozóan a program során kisebb előrelépés volt, hogy azt a termelőt, aki az 

őshonos gyümölcsfák újbóli elterjesztésével foglalkozik – Kovács Gyula kertészt – a Zöld 

Szentgotthárd programjaira meghívtuk, 2012-ben konferenciánk vendége is volt és 

nagyhatású előadást tartott. Az őshonos gyümölcsfák ügye az elmúlt két évben téma, 

beszédtéma lett a szentgotthárdi kertészkedők között, és egyre gyakrabban hallani, hogy új 

gyümölcsfák telepítésekor csak az őshonos fajtákban gondolkodnak. Ugyancsak pozitív 

fejlemény, hogy idén már a szentgotthárdi kertészeti árudában is megjelentek az őshonos 

gyümölcsfák – ami korábban nem volt jellemző.  

4. Termelői piac, Helyi Termékek Boltja 

4.1. Sokszor felvetődött már az ötlet, hogy újra termelői piacot kellene szervezni 

Szentgotthárdon, megteremtve annak lehetőségét, hogy a város és környéke termelői 

eladhassák portékáikat, illetve a vásárlók olyan termékeket vehessenek, amelyeknek ismert 

a teljes története (nem pedig csak annyi információ van ráírva, hogy „Származási helye: 

az EU”). Örvendetes volna, ha itt nem csak őstermelők árulnának, hanem bárki, aki 

kiskerttel, saját veteményessel, gyümölcsfával, saját készítésű áruval: mézzel, lekvárral, 

szörppel, aszalt gyümölccsel stb. rendelkezik, eladhatná itt a feleslegét. 

A piacnapok az országban már működő hasonló létesítmények tapasztalatait figyelembe 

véve lehetnének pl. szerdán és szombaton, vagy csak heti egy alkalommal. Ez egyfajta 

helyi látványosságként is szolgálhatna, s kulturális programokkal is színesíthető. 

A Piac jelenlegi üzemeltetőjével már elkezdődtek olyan előzetes egyeztetések, melynek 

eredménye lehet egy „bio piac” kialakítása a jelenlegi Piac közelében – ebben az esetben 
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annak működtetését akár a jelenlegi üzemeltető is felvállalná. Ennek kialakítására 

pályázati lehetőséget kellene találni. 

A termelői piac megvalósítása sokáig okozott fejtörést, mert annak költségeit is elő kellett 

teremteni, és a helyszíneként is több variáció felmerült. A legolcsóbb megoldásként a 

Művelődési Ház udvara kínálkozott, ahol néhány sörpadon megteremthetőnek gondoltuk a 

piacot. A következő gondolat az ú.n. ÁFÉSZ-udvar volt, ami jelenleg parkoló és nem is 

önkormányzati tulajdon. Ellene szólt, hogy a teljesen leaszfaltozott, növényzet, fa és 

árnyék nélküli terület használható-e igazán erre a célra. Volt kezdeményezés a Gotthárd-

Therm Kft. részéről is a fürdő környékén, de igazából a hely rendeltetése és a termelői 

piac rendeltetése nehezen lett volna összeegyeztethető. Így kerültünk a jelenlegi 

önkormányzati tulajdonú, forgalmas helyre, ahol a piac üzemeltetésére jelentkező kft. és a 

korábban rendkívül elhanyagolt volt üvegházak és melegágyak felszámolását rendező 

önkormányzat együttműködésének köszönhetően létrejött Szentgotthárd termelői piaca. 

Egyelőre az információink szerint kisebb forgalommal, mint az lehetséges volna. Nem is 

annyira az árusok hiányoznak – bár sajnos a szentgotthárdi termelők száma nagyobb is 

lehetne, inkább a szentgotthárdi vevőkből van kevesebb, mint amit a helyben termelt 

termékek megvásárlásának lehetősége miatt gondolnánk és várnánk. Biztos, hogy ezen a 

téren további lépésekre van szükség.   

4.2. A kérdést tovább gondolva a fenti célnak felel meg a Helyi Termékek Boltjának 

küldetése is, bár ez lehet, hogy inkább a turistákat vonzaná. Ehhez például egy 

önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget lehetne igénybe venni. Az üzemeltetése 

történhet úgy, hogy azt az önkormányzat kiadja egy vállalkozónak, vagy akár egy 

nonprofit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány) is működtethetné. A bolt a helyi 

és kistérségi kézműveseknek, mezőgazdasági kistermelőknek, biogazdaságoknak teremtene 

értékesítési lehetőséget, de akár az egyébként nagyon jó hírnek örvendő, a szentgotthárdi 

kenyérgyárban készülő pékárunak is lehetne a mintaboltja. A termékekre rákerülhetne egy 

helyi termék védjegy is. 

Ez a programpont egyelőre nem teljesült – álláspontunk szerint előzménye kellene, hogy 

legyen a sikeresen működő helyi termelői piac, hiszen a piaci folyamatos kínálat az 

előfeltétele annak, hogy érdemes legyen gondolkodni egy ilyen jellegű üzlet kialakításán. 

A programunkban meg kell tartani, és a létrehozás lehetőségével továbbra is számolni 

kell. 

A környezettudatosan előállított helyi termékekre viszont önkormányzati rendeletben 

megalapítottuk a Zöld Szentgotthárd címet, amit ha védjegy nem is, de egy logó igazol. 

Sajnos az elmúlt két évben eddig kiírt két pályázatra jelentkezők száma alapján azt 

gondolhatnánk, hogy Szentgotthárdon nincs igazán a rendeletben megfogalmazott 

feltételeknek megfelelő helyi termék. Tavaly egy helyi termék illetve annak előállítója 

kapta meg a címet egy évre, idén pedig ugyanaz a termék illetve előállító immár 

határozatlan időre nyerte el a címet, és mellette egy ajándék terv is részesült a díjban, 

ugyancsak határozatlan időre. Ez azt jelenti, hogy négyévente felül kell vizsgálni, hogy 

továbbra is fennállnak-e a rendeletben megfogalmazott követelmények velük szemben. A 

Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére természetesen jövőre is ki kell írni a pályázatot. 

4.3. Természetesen mielőtt egy ilyen beruházásba belevágna az önkormányzat vagy egy 

vállalkozó, előtte nem árt felmérni a termelői kapacitást és a vásárlói igényeket. Mindezt 

lehetőleg a kistérség (vagy járás?) vonatkozásában célszerű megtenni, hiszen 

kistérségünkön belül is már kialakult egy-egy termék előállításának Szentgotthárdon kívüli 

központja (szeszfőzde, gyümölcsaszaló, tökmagolajütő, méhészetek stb.), és a jövőben ez 

újabb elemekkel bővülhet (pl. kistérségi vágópont - egy könnyebb feltételrendszer alapján 

működtethető vágóhíd), hiszen a tavaly hatályba lépett új kistermelői rendelet (52/2010. 
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(IV. 30.) FVM rendelet) sokat enyhített a feltételrendszereken, és a piacra jutást is 

megkönnyítette. 

A Zöld Szentgotthárd Program egymásra épülő elemekből állt össze – ez az egymásra 

épülés azt jelenti, hogy a későbbi elemek feltételezik a korábbiak megvalósulását. Így azt 

gondoljuk, hogy a sikeres termelői piac alapozza meg elsősorban azt az igényt, amit látva 

érdemes olyan létesítmények helyben történő kialakításával foglalkozni, mint aszaló, vagy 

kistérségi vágópont létrehozása. Egyébként a kistérségben jönnek létre olyan 

létesítmények, amelyekbe a helyi termelőink eljuthatnak, terményeiket feldolgozhatják, és 

ezeknek piaca lehet a helyi termelői piac, illetve a helyi termékek boltja. Ennek kapcsán a 

kistérségben Felsőszölnökön alakul egy vállalkozás, ami jövőre már tud gyümölcsöt 

feldolgozni, később hústerméket is feldolgozni – így ezen a téren azt tartjuk fontosnak, 

hogy segítsük a szentgotthárdi termelőket abban, hogy ezekhez a feldolgozási 

lehetőségekhez hozzáférjenek. Felvettük a kapcsolatot ennek a gazdasági társaságnak, 

nevezetesen a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjével, elmondtuk neki az 

elképzeléseinket és igényeinket, és megegyeztünk abban, hogy amikorra az üzem 

megnyílik, kidolgoz egy menetrendet arra, hogy azt a szentgotthárdi termelők hogyan 

használhatják. Ezen kívül felajánlotta az együttműködés lehetőségét közös projektötletek 

kidolgozásában az Operatív Programok kapcsán. 

5. „Zöld” Filmklub 

5.1. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a fent felvázolt elképzelések megvalósításához a 

tudat formálására is szükség lenne. Ennek egyik eszköze lehetne az alcímben írt 

„Zöld”Filmklub. Ezt a Moziban lehetne elindítani, ahol ezeket a problémákat látványosan 

feszegető olyan filmeket vetítenének le, mint „A hülyeség kora”, „A közösség ereje” vagy 

az „Átalakulásban” című filmek. 

5.2. Ma Magyarországon olyan országos jelentőségű civil szervezetek foglalkoznak 

ezekkel a kérdésekkel mint például a „Védegylet”, mely szervezettől először is a fent 

felsorolt és az ehhez hasonló filmek kikölcsönözhetők, ráadásul a Védegylet azt is 

bevállalja, hogy a filmvetítések utáni beszélgetéseken részt vesz. A beszélgetés 

lebonyolítható a filmvetítés után közvetlenül a moziban is, de pl. ha iskolásoknak vetítik le 

ezeket a filmeket, akkor a következő osztályfőnöki órán is. A Védegylet – meghívása esetén 

– ezeken a beszélgetéseken szót ejt a klímatörvényről, a klímakörökről, arról, hogy mi 

történik Magyarországon és a világban, mit tehetünk mi, helyi közösségként a 

klímavédelem terén, mik azok a klímabarát városok és az átalakuló városok stb. 

2011-2012 telén a Zöld Filmklub megvalósult, az említett filmeket levetítettük, a vetítést 

követően beszélgetés volt a filmekről, illetve általában is a „zöld gondolatról” a megjelent 

érdeklődőkkel. Látszott, hogy többen is visszatérő vendégek voltak, látszott, hogy 

mennyire elkötelezettek az ügy iránt, és lehetséges, hogy újból felvéve a kapcsolatot velük 

sikeresen vonhatjuk be őket is a programunk szervezésébe. A Zöld Filmklubot érdemes 

újból megszervezni, hiszen azóta is több film jelent meg ebben a témakörben. Szeretnénk 

viszont ebben kihasználni a felújított szentgotthárdi filmszínház hordozta lehetőségeket, 

ahol az ilyen filmek vetítésére a mostani technikával már van lehetőségünk. 

5.3 A Védegylet ezen túlmenően segítséget tud nyújtani a közösségi jövőképalkotás és 

interaktív foglalkozások megszervezésében, segítve felmérni, hogy mivel lenne célszerű 

foglalkoznunk és hová akarunk eljutni. 

A Védegylet Magyarországon ebben a témában az egyik legelismertebb és legnagyobb 

hatású szervezet. Sikerült képviselőikkel jó kapcsolatot kialakítani – a Zöld Filmklub 

levetített filmjeit is tőlük kaptuk, a Zöld Szentgotthárd konferenciánkon is itt voltak, és 

képviselőjük előadást is tartott – ilyen szempontból tehát a programunk része maradhat ez 

továbbra is.  
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5.4. Sokat segíthetnek ebben az egész kérdésben az interneten elérhető honlapok és 

mozgalmak. Ezek ma tömegesen vannak jelen és nem mindegyik jelent garantált 

minőséget – ennek megfelelően jelentős szelekció után érdemes lesz felvenni a kapcsolatot 

a legfontosabb fenntarthatósági kérdésekben ezekkel a minőséget jelentő 

szerveződésekkel. 

Folyamatosan figyeltük a témában készült honlapokat, ezzel a gondolati körrel foglalkozó 

szervezetek működését, és merítettünk is belőlük adott esetben. Ezt fontosnak gondoljuk a 

jövőben is. Ugyanakkor arra is szükség lenne, hogy a Zöld Szentgotthárd programunk is 

rendelkezzen internetes elérhetőséggel. Ezért fontosnak és indokoltnak tartunk egy Zöld 

Szentgotthárd honlapot létrehozni, ami egyrészt rólunk hordoz információkat, másrészt 

nekünk, a fenntarthatóság gondolatát fontosnak tartó polgároknak is információt tartalmaz 

arról, hogy éppen hol tart ma a világ ebben a kérdéskörben. Egy szép, tartalmas honlap 

kialakításának érdekében lépéseket szeretnénk tenni. 

6. Ami még szóba jöhet 

6.1. A „Nulla hulladék” mozgalom célja, hogy minél több hulladék hasznosuljon újra, s 

így kevesebb kerüljön a hulladéklerakókba, hulladékégetőkbe. Fontos eleme a 

komposztálás népszerűsítése, de a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is egy jó 

módszer. 

Szentgotthárdon a szelektív hulladékgyűjtés, a „sárga zsákos” hulladékgyűjtés, a használt 

sütőolaj gyűjtő, az évenkénti lomtalanítás, az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalatnál 

rendszeresített konténer és az intézményekben, boltokban elhelyezett elemgyűjtők már 

működő rendszerek. A városi zöldhulladékunk pedig néhány éve már komposztálásra kerül 

Ausztriában. Elmondhatjuk, hogy a Müllex is partner minden előremutató 

kezdeményezésben. 

Szentgotthárd e pont megvalósítása érdekében sokkal többet tett, mint szinte bármely más 

település Magyarországon. Mindaz, amit itt megfogalmaztunk hosszú távú célként, az a 

jelenlegi hulladékszállítási rendszerünk bevezetésével megvalósulni látszik. 

Természetesen az teljesen más kérdés, hogy mi az, ami majd ennek keretében valóban 

realizálódni is fog – de a szentgotthárdiak nagy többségének hozzáállását látva optimisták 

lehetünk. Fontos kérdés persze, hogy a hulladékszállítás kérdésében ma meglévő 

bizonytalanságok kiküszöbölődjenek és a közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltató 

valóban meg tudja valósítani mindazt, amit a szerződésében felvállalt. 

6.2. Meg lehet hirdetni helyi versenyeket, melyekben a legszebb kertet vagy a 

legkörnyezetbarátabb („legzöldebb”) házat, a fenntartható fejlődés terén legtudatosabb 

családot keresnénk. Mondhatjuk, hogy ez lenne a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom - 

melynek tábláival a mai napig találkozhatunk Szentgotthárd utcáin – XXI. századi 

verziója. 

Egyelőre helyi versenyeket nem, de a Zöld Szentgotthárd gondolatát előtérbe helyező 

rendezvényeket szerveztünk már nagy sikerrel, így a jövőben valószínű, hogy a fent 

megfogalmazottak teljesítésének sem lesz akadálya. 

Idén a legjelentősebb rendezvény ebben a témakörben a „Zöld Szentgotthárd 

Krumplifesztivál volt szeptember 7-én. Az egynapos rendezvény az önkormányzat, a 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a szlovéniai 

Pirított Burgonya Egyesület együttműködésével valósulhatott meg. A nagysikerű 

rendezvényhez hasonlóan más termények, termékek népszerűsítésére is alkalmas lehet a 

Zöld Szentgotthárd Fesztivál. Így például javasolható, hogy jövőre egy napra 

csatlakozzunk az őrségi Tökfesztivál programjaihoz. Később pedig akár a barokk kert 

sétányai mentén álló szelídgesztenyefák is apropót (és helyszínt) adhatnak egy 

gesztenyeünnep megszervezésére. 
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6.3. Népszerűsíteni kell a fenntartható közlekedést is, amire az Európai Mobilitási Hét és 

az autómentes napok jó példa. Ezen kívül néhány kedvcsináló programmal (Bringázz a 

munkába!, Bringázz a suliba!) is talán megnyerhető néhány ember, akik utána már nem 

csak az ilyen programok alkalmával fognak szívesen biciklizni. Szentgotthárd egyébként 

ezen a téren sem áll rosszul. Sok idegennek az az első benyomása városunkról, hogy 

mennyi itt a kerékpáros. 

A fenntarthatóság gondolatához kapcsolódnak az azóta is megrendezett mobilitás heti 

programok – de persze a cél soha nem az, hogy ezek egy napra vagy egy hétre 

korlátozódjanak. Miközben azonban elég sok kerékpárral a munkába vagy iskolába siető 

szentgotthárdi polgárt látunk, azt is érzékeljük, mintha az utóbbi hónapokban még több 

autó futna Szentgotthárd útjain, mint korábban bármikor. Ez pedig azt mutatja, hogy 

milyen fontosak az ilyen és ehhez hasonló programok, milyen fontos (lenne) ezt a 

szemléletet terjeszteni. 

6.4. Sok helyen bevezették a helyi pénzt, mint olyan fizetőeszközt, amit csak helyben lehet 

elkölteni, és így a helyi gazdaságot generálja. Szentgotthárdon ez még talán kicsit korai 

lenne, de a későbbiekben lehetőségként ezzel is számolnunk kell. 

Korlátozott körben több helyen vezettek be ilyet, és természetesen megpróbálkozhatnánk 

ezzel Szentgotthárdon is. Részt vettünk ugyan egy ezzel foglalkozó konferencián, de ennél 

többet egyelőre nem értünk el. A program részeként érdemes lenne megtartani. 

 

II. 

 

A Programban megfogalmazott feladatokon és célokon kívül természetesen egyéb 

lehetőségek is adódnak a fenntartható életmód népszerűsítésére, elterjesztésére, 

városunkban való meghonosítására. Ezeket, illetve a jövőbeni egyéb javasolt tennivalókat 

foglaljuk össze beszámolónk második részében. 

 

A) A téma – különösen a fenntartható mezőgazdaság aspektusában történt – 

megtárgyalása kapcsán a Képviselő-testület által májusban elfogadott 91/2013. 

Képviselő-testületi határozatában megfogalmazott feladatok egy részét a fentiekben 

már érintettük, így a Kertbarát Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

kezdeményezését, a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft-vel való 

kapcsolatfelvételt, a környék mezőgazdasági terményfeldolgozóiban a szentgotthárdi 

gazdálkodók lehetőséghez jutását, vagy saját eszköz beszerzésének lehetőségét. 

  

 A fentieken túl a határozat az Agrárkamarával való kapcsolatfelvételt is felveti, 

elsősorban a pályázatokhoz való csatlakozás elősegítése érdekében. A 

kapcsolatfelvétel megtörtént, ráadásul minket megelőzve az Agrárkamara 

kezdeményezésében. Első alkalommal segítségünket kérték abban, hogy minél 

szélesebb körben elterjesszük a lakosság körében a földhasználati bejelentések 

fontosságát és határidejét, aminek mi természetesen eleget is tettünk. Második 

alkalommal pedig a települési agrárgazdasági bizottságok megalakításának 

előkészítésében való közreműködésünket kérte az Agrárkamara. Ez jelenleg 

folyamatban van. Az ügy fontosságát az adja, hogy a megyei szervezetek és a 

szakmai kamarai osztályok mellett ezeken a testületeken keresztül kerülhet 

közvetlen kapcsolatba a gazdálkodókkal a kamara. A helybeli gazdák, gazdálkodók 

képviseleti fóruma megalakítása kötelező, ha a településen legalább tíz lakóhellyel, 

székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai tag van. 

 

B) A Zöld Szentgotthárd Program jövője: 
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- A Zöld Szentgotthárd Progranot, illetve a Zöld Szentgotthárd gondolatot tovább kell vinni. 

Javasoljuk, hogy a két éve elfogadott, fent elemzett dokumentum minden elemét tartsuk meg, 

és egyelőre ne emeljünk be új elemeket. Koncentráljunk a meglévő Zöld Szentgotthárd 

gondolat gyakorlati megvalósítására, ehhez találjunk új formákat. A fenntarthatóság 

gondolatának legyen egy rendszere, a Zöld Szentgotthárd Mozgalom – egy a Zöld 

Szentgotthárd gondolat köré csoportosuló, az egész települést átkaroló szerveződés, melynek 

tagjai között ott lehetnek a szentgotthárdi civil szervezetek, hivatalos szervek, hivatalos 

személyek, de tagja lehet bármely szentgotthárdi polgár és bármely szentgotthárdi közösség, 

akár baráti társaság is. Ennek egyelőre nem javasolunk alapító okiratot, bejegyzést, tagdíjat és 

más állandó formát viszont, biztosíthat egy keretet, ami talán megkönnyíti a fenntarthatósági 

gondolat megvalósítását. Lehetnének a Zöld Szentgotthárd Mozgalomnak állandó működési 

területei és területi felelősei, akik a maguk területén teszik a dolgukat. Javasoljuk, hogy álljon 

a Zöld Szentgotthárd Mozgalom (szerveződés) élén Szentgotthárd mindenkori 

környezetvédelmi tanácsnoka, aki képviseli és megjeleníti a programot, koordinálja az egyes 

területek felelőseit, szervezi a munkát, továbbviszi a programot, kibővíti az abban szereplők 

körét.   

- Zöld Szentgotthárd állandó működési területei: 

--- Programszervezés: Zöld Szentgotthárd rendezvények továbbvitele, bővítése, amiben a 

legnagyobb szerepet a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek szánnánk. 

--- Internetes megjelenés: Zöld Szentgotthárd honlap vagy közösségi oldal elkészítése és 

működtetése, ami a Mozgalom egyik szervező ereje lehetne. Ennek létrehozója és 

működtetője egyelőre a Közös Önkormányzati Hivatal lehetne – később ez változhatna. 

--- Új Zöld Filmklub elindítása – most már a felújított és csúcstechnikával felszerelt Csákányi 

László Filmszínházban – a téli időszakban, filmklubszerűen, beszélgetésekkel a vetítés végén. 

Ennek partnereként a Mozi üzemeltetőjét, a SZET Kft-t kellene megnyerni. A filmklub 

mellett javasolható a témához kapcsolódó előadók, előadások, tanfolyamok biztosítása e 

gondolatkör jegyében.    

--- Zöld Szentgotthárd Klub elindítása „A másként gondolkodóknak”: mindazon 

szentgotthárdi polgároknak és szervezeteknek, akiket megérintett a fenntartható Zöld 

Szentgotthárd gondolata és szívesen tesznek is érte.     

--- Zöld Szentgotthárd Alap létrehozása: ez a későbbiek során jöhetne létre a Zöld 

Szentgotthárd program költségeinek fedezésére, szórólapok, propagandaanyagok 

elkészíttetésére, konferenciák költségeinek a fedezésére, pályázatoknál önrész biztosítására 

stb.  

--- Zöld Szentgotthárd gondolat és a fiatalok: az új generáció tagjainak, szervezeteinek. A 

remélhetőleg januártól pozícióban lévő önkormányzati munkatárs és a szentgotthárdi iskolák 

vezetőinek bevonásával. 

A későbbiek során e gondolati kör jegyében és a Zöld Szentgotthárd Mozgalom tapasztalatait 

is felhasználva lehetne a Fenntartható Zöld Szentgotthárdért Cselekvési Program 

kidolgozásába belekezdeni  és azt megvalósítani. 

- A Zöld Szentgotthárd-gondolatot meg kell jelenítenünk olyan, Szentgotthárd jövőjét 

meghatározó dokumentumokban is, mint a településszerkezeti terv, vagy az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelentés a 

Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program        
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pontjainak felülvizsgálata, frissítése” című előterjesztést megismerte, az abban 

foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartható 

Fejlődésért Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati megvalósítása 

érdekében kezdeményezi a Zöld Szentgotthárd Mozgalom elindítását, és 

felhívással él Szentgotthárd város polgáraihoz, hogy csatlakozzanak a 

Mozgalomhoz. A Zöld Szentgotthárd Mozgalom koordinátora az Önkormányzat 

mindenkori Környezetvédelmi Tanácsnoka. A Mozgalom állandó akcióterületei: 

Zöld Szentgotthárd gondolathoz kapcsolódó programszervezés, a világhálón való 

megjelenés biztosítása és annak fenntartása, ismeretterjesztés a Zöld Szentgotthárd 

program jegyében, a fiatalok bevonása a munkába, Zöld Szentgotthárd Klub 

elindítása, Zöld Szentgotthárdért Alap létrehozása. A mozgalomhoz Szentgotthárd 

Város Önkormányzata valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

elsőként csatlakozik. 

 

Határidő: a szervezés megkezdésére azonnal 

Felelős: Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok, 

             Huszár Gábor polgármester, 

             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2013. november 19. 

 

 

  

Dr. Dancsecs Zsolt Dr. Krajczár Róbert 

  jegyző hatósági és koordinációs vezető 

 

 

Ellenjegyzem: 

 Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: Projekt partnerség térségi LEADER pályázatokban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta eltelt időben olyan lehetőségek merültek fel 

Önkormányzatunk számára, amelyekről ezúttal szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-

testületet. 

 

Kárpát-medencei nemzeti gyógynövénykert program 
 

A projekt megvalósítója és  koordináló szervezete a Somogy-Táj Nonprofit Kft. - 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint projekt partner szerepelhet a programban. 

Magyarország nem is oly rég gyógynövény nagyhatalom volt, évszázados hagyománya volt a 

gyógynövények begyűjtésének. A projekt célja összegyűjteni és bemutatni - részben oktató 

jelleggel, részben későbbi üzleti és tudományos felhasználásra - a Kárpát-medencében lévő 

őshonos gyógynövényeket. Mindez olyan mintakerten keresztül történne, amelyek nem 

csupán turisztikai látványosságok lennének, hanem a gazdaságossági megtérülést a helyszíni 

értékesítéssel is egybekötnék, kihasználva a gyógynövények széleskörű felhasználási 

lehetőségeit (gyógyászat, wellness, fitnesz, kozmetológia, élelmiszer, italok stb.), melyekre 

egyre nagyobb kereslet mutatkozik úgy belföldön, mint külföldön.  

 

Balatonőszödönön és Szentgotthárdon alakítanák ki az első ilyen mintakerteket. Maczalik 

Ernő, a gyógynövény termesztésben és felhasználásban elért kimagasló eredményeiért a 

közelmúltban kapott Magyar Örökség díjat, ő lenne a szakmai vezetője és koordinátora a 

programnak. Szentgotthárd térségében a termesztésbe bevonhatók lennének az Önkormányzat 

megműveletlen földterületei, akár az ingyenes használatba bocsátott kertek is, valamint a 

Fővárosi Szociális Otthonban lakók foglalkoztatása is megoldható lenne. A megvalósítandó 

program fontos része egy tudományosan megalapozott könyv elkészítése is. Összegezve: a 

projekt megvalósítása és későbbi továbbfejlesztése során a Kárpát-medencei 

gyógynövénykultúránk megőrzése, közkinccsé tételével párhuzamosan munkahelyek 

jönnének létre, a mezőgazdasági nagyüzemi termesztésre alkalmatlan területek, házi kertek 

művelésbe vonása oldódna meg, továbbá a turisztikai attrakció sora is bővülne városunkban.  

 

A projekt költségvetése 49 M Ft, amely összeg megegyezik a megigyényelt támogatás 

összegével, amely – az építési költségeken felül – marketing költségeket (oktató film, 

reklámok, prospektus) és egy kétnyelvű, oktató, tudományos ismeretterjesztő könyv költségeit 

is tartalmazza.  

 

A program támogatására benyújtott LEADER pályázat pénzügyi 

kötelezettségvállalással nem jár az Önkormányzat, mint partner vonatkozásában. A 

program megvalósításához területet kell biztosítania az Önkormányzatnak. Kezdetben fél 

hektáros terület elegendő, ami később – a program sikeressége esetén - növelhető. 
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Nádvályog program 
 

A program megvalósítója és  koordináló szervezete szintén a Somogy-Táj Nonprofit Kft. - 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint projekt partner szerepelhet a programban. A 

program célja a Magyarországon fellelhető nagy mennyiségű - az értékesítésből, 

hasznosításból kiszorult – nád (részben hulladéknád) hasznosítása nádvályogból készült öko-

bio házak építésével.  A koordináló szervezet által kifejlesztett technológia (nádból készült 

vályogtéglák) olyan pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel nem vetekedhet a 

hagyományos, szalmából, szalmatörekből készült vályogtégla - kihasználva a nádnak azt a 

kiemelkedő tulajdonságát, hogy nem penészedik, nem korhad, valamint azt, hogy a térfogat 

%-ban a többszörösét lehet az anyaghoz hozzá keverni. / A bemutatásra szolgáló 

mintaház(ak) teljes aljzata nád szigetelést kap, csak úgy, mint a földszintes épület fa födém 

szerkezete, padlása, amely teljes egészében a tetőszerkezettel együtt fából készül. A helyiségek 

falai kívül és belül is hagyományos mészfestést kapnak, ezáltal valóságosan is " lélegző" 

életteret eredményeznek. Ugyanezt erősíti az a körülmény, hogy az aljzatokban a párazáró 

réteg helyett a lélegző nádréteg szigetelést építjük be, amely szintén természetesebb 

páraháztartást alakít ki.  Az épület meleg vízellátása napenergia felhasználásával, fűtése 

pedig fa tüzeléses cserépkályhával történik. / A mintaház valójában egy olyan két lakásos 

földszintes ikerház lesz Balatonőszödön, melyek bruttó 192 m2,  nettó 150 m2 alapterületűek. 

Az épület mögött, azzal egybeépített 80 m2-es melléképület helyezkedik el (mely mindkét 

lakást kiszolgálja és fás kamrát, kamrát és egy baromfi ólat tartalmaz), melyhez még egy 20 

m2-es fedett, nyitott szín is kapcsolódik. Az épület funkciója a lakhatóság mellett kiállító 

terem, mintaterem, mert itt tervezik bemutatni a nagyközönség számára illetve oktatási 

jelleggel az építkezésnek a teljes körű tervezését, lebonyolítását a korszerű kommunikációs 

eszközök igénybevételével.     

 
A program társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a projekt alacsony képzettségű, 

könnyen betanítható munkanélkülieknek is tud majd munkát biztosítani, ugyanakkor a 

fenntartható fejlődés egyik fontos láncszeme is lehet azzal, hogy nagy mennyiségű, nehezen 

tárolható, felhasználásában rendkívül korlátozott mezőgazdaságban tárolt hulladék anyag egy 

magas színvonalú termékké alakítható át. Ezen túlmenően a mintaház energia költsége a fent 

felsorolt előnyökön túl akár 30-40%-kal alacsonyabb szintű lehet, részben a jobb hőszigetelés, 

részben a fatüzelés miatt. Európában egyre elterjedtebb olyan öko házak, öko nyaralók, öko-

bungalo telepek létesítése melyben elsősorban a városi emberek új életérzés és új 

ökoszisztéma szerint élhetnek és nyaralhatnak. Nádvályogból készült ökoházzal a 

későbbiekben ezt az igényt is szeretné kielégíteni a program. Együttműködő partnerként 

szerepel a projektben az Ökocentrum Részvénytársaság is, amely 11 évvel ezelőtt megépítette 

a világsikernek is örvendő budapesti Ökoházat, mely az év találmánya volt 2002-ben, továbbá 

a találmány szellemi világkiállítások nagydíjait nyerte (legutóbb Shanghaiban 2009-ben). 

 

A projekt össz-költségvetése 48.970.000,- Ft, amely összeg megegyezik a megigyényelt 

támogatás összegével, amely – az építési költségeken felül – marketing költségeket (oktató 

film, reklámok, prospektus) is tartalmaz.  

 

A program támogatására benyújtott LEADER pályázat pénzügyi 

kötelezettségvállalással nem járna az Önkormányzat, mint partner vonatkozásában. A 

programba kapcsolódással, hosszútávon egy, a termálpark melletti több ilyen anyag 

felhasználásával megépített épületből álló üdülőtelep kialakítása a célunk. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 
.Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat együttműködő projekt-partnerként vegyen részt a „Kárpát-medencei 

nemzeti gyógynövénykert” programban az előterjesztésben meghatározottak szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat együttműködő projekt-partnerként vegyen részt a „Nádvályog” 

programban az előterjesztésben meghatározottak szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

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

 

Szentgotthárd, 2013. november 14. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: Műfüves labdarúgó pálya építése pályázat keretében  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében Szentgotthárd 

Város Önkormányzata a 222/2013. számú Képviselő-testületi határozat alapján 2013. 

november 11-én pályázatot nyújtott be 111x72 m nagyságú műfüves labdarúgó pálya 

építésére. 

 

A pályázat támogatása esetén a beruházások költségeiből az MLSZ vállalja a 70 %-ot TAO 

forrásból, az önkormányzatnak pedig a maradék 30 %-ot kell finanszíroznia. A pálya 

költsége bruttó 162.325.050,- Ft, amely összeg már tartalmazza a kiegészítő elemeket, azaz 

2db fedett kispadot (12 fős), kiegészítő labdafogó hálót és kerítést. A kiegészítő elemek 

költsége is szintén 30%-ban terheli az önkormányzatot. A pályázatban Szentgotthárd Város 

Önkormányzata szakmai partnerként a Szentgotthárd Városi Sportegyesületet, annak 

Labdarúgó Szakosztályát jelölte meg. 

 

A kivitelezést teljes egészében az MLSZ bonyolítja. Az elkészült pálya az önkormányzat és 

az MLSZ 15 éven keresztül együtt használja és hasznosítja.  Az Önkormányzatnak lehetősége 

van a pályát bérbe adni és az abból származó bevétel az Önkormányzaté. További bevételi 

lehetőséget jelent a pályák körüli hirdetési felületek értékesítése. Ezen a bevételen az MLSZ 

és az Önkormányzat osztoznak. A pálya fenntartási, karbantartási költségeit az önkormányzat 

viseli, mely költségek a bevételekből várhatóan fedezhetők. 

 

A problémát az okozza, hogy a Szentgotthárdi Sporttelep tulajdonjoga nem az 

önkormányzaté; 04/8, 04/15, 04/13 helyrajzi számú ingatlanok ugyan önkormányzati 

tulajdonjogúak, viszont nem belterületek és nincsenek kivonva a művelés alól, valamint 

árvízvédelmi szempontból sincsen rendezve a sorsuk a környező területekkel együtt. 

A pályázat kiírója a befogadáshoz feltételként szabta meg azt, hogy az Önkormányzat indítsa 

el a szóban forgó ingatlan belterületté (új helyrajzi számmal) nyilvánítását. 

Továbbá talajmechanikai szakvéleményt kell benyújtani, illetve közmű genplant. Azonban ez 

az ingatlan nem közművesített, így ezt is rendeznünk kell. 

 

A valószínűsíthető költségek a következők: 

 

A művelésből való kivonás költsége a terület nagyságától és elhelyezkedésétől függ, mivel 

még mindig nincs meghatározva a pontos helyszín, így a költség max. 600 000 Ft. 

 

Belterületbe vonás költsége: a vázrajzot és az eljárási illetéket tartalmazza, amely kb. 90 000 

Ft. 

 

Az árvízi mederből átminősítés költsége: csak eljárási illetékből áll, kb. 60 000 Ft. 

 

Területfeltöltés költsége: előreláthatólag 6000 m3 földre lesz szükség, a 1 m3 föld 500 Ft, 

így a föld és munkadíj költsége kb. 8 500 000 Ft. 
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A nagyfeszültségű vezeték áthelyezésének költségei: min. 500 m földkábelre lenne szükség, 

1 m földkábel ára 12 000 Ft, összesen munkadíjjal és tervezéssel együtt 10 800 000 Ft-ba 

kerülne. 

 

Közművek kiépítése:  

 víz: 200 m vízvezetékre van szükség, kb, 2 000 000 Ft. 

 út: az István király útról való megközelítés esetén 4 m széles út költsége 4-5 millió Ft. 

 

Mivel a stadionhoz nem tartozik öltöző, csak a kézilabda klub tulajdonát képező 

sportcsarnokban, így valószínűsíthető, hogy ezért majd bérleti díjat kell fizetnünk, amely 

megegyezés tárgyát fogja képezni. 

 

Várható költségek összesen a pályázati önrészen felül: kb. 28 millió Ft. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség 

Országos Pályaépítési Programja keretében benyújtott műfüves labdarúgó pályával 

kapcsolatban egyetért a szóban forgó ingatlan belterületté nyilvánító folyamat elindításával és 

az ehhez szükséges fedezetet biztosítja a …………… terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. november 18. 

 

                                                                                                 Huszár Gábor 

                                                                                                  polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: 2014. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt éves ellenőrzési 

terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

számára 2014. évre vonatkozóan.  

 

I. Bevezetés  

(Tartalmi összefoglaló) 

 

Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1. sz. melléklet), a kockázatelemzés 

alapján felállított prioritások (3. számú melléklet), valamint a belső ellenőrzés 

rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés 

Önkormányzati Társulás szintjén szervezett. Az elfogadandó belső ellenőrzési terv a 

Szentgotthárdot érintő vizsgálatokat tartalmazza. 

 

Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves 

tervbe a legkockázatosabbnak minősített területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, 

amelyeket a polgármester, a jegyző, illetve a vezetők kértek. Az év során az itt 

feltüntetetteken felül folyamatosan lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely 

megkívánja azt. 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik 

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban 

Ötv.) 92.§-a alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a 

testület hivatalának belső ellenőrzéséről. A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső 

ellenőr látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatai is őt 

terhelik. A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban Áht.), az Mötv., a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a belső ellenőrzési vezető által 

kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során 

figyelemmel van a Belső ellenőrzési stratégia 2011 – 2014. című dokumentumban 

megfogalmazottakra (1. számú melléklet). Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az 

éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg. De az ellenőrzések során más területekkel 

kapcsolatosan további jogszabályok, és törvények is meghatározóak. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Önkormányzat intézményei kötelesek a 

vizsgálatokban részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek 

tevékenységének teljes körű, átfogó értékelését. 
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Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések 

 

Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni: 

 az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra 

 a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő 

kockázatok elemzését 

 összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az 

elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén 

 törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe 

tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti 

rendszerességgel végzendő feladatok elvégzésére. 

 

A tervezett ellenőrzések tárgya és célja 

 

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 33. 

§-ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az 

ellenőrzések célja annak értékelése, hogy: 

 az önkormányzati (kistérségi) intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-

gazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és 

gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására? 

 a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi 

lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére 

tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e? 

 a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a 

költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat 

szabályszerűen végezték-e? 

 az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai 

megfelelően kerültek-e végrehajtásra? 

 a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati 

rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele 

megfelel-e az elvárásoknak? 

 állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység 

dokumentálása előírásszerű-e? 

 az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e 

a követelményeknek? 

 a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a 

szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, 

megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)  

 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések 

eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e? 

 

A 2014. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre 

álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra, melyet a 2. sz. melléklet mutat be 

részletesen. A 4. számú melléklet jelenti az elfogadandó 2014. évi belső ellenőrzési tervet. 

 

A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető 

feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását. 
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II. Várható szakmai hatások 

 

Az ellenőrzések elősegítik Szentgotthárd Város Önkormányzatánál, az Önkormányzat 

fenntartásában és a Társulás fenntartásában működő szentgotthárdi költségvetési 

intézményeknél a szabályszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi 

követelmények érvényesülését.  

 

III. Kapcsolódások 

 

A 2014. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős 

miniszter által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így 

teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi 

ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.  

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szentgotthárd, 2013. november 18.  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Ellenőrzési stratégiája  

2011 – 2014. 
 

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzatok által 

kitűzött stratégiai célok eléréséhez. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályok előírásainak betartatása mellett fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás 

érvényesülése.  

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító 

legfontosabb feladatok az alábbiak: 

Az intézmények tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az 

intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként 

meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. Megfelelő 

áttekintés biztosítása az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 

1. Minden intézmény átfogó ellenőrzése legalább 4 évente. (Amennyiben a erőforrások 

engedik) 

2. Az átfogó ellenőrzések folytonosságának fenntartása.  

3. Az intézmények gazdálkodásának minősítése, és objektív szempontok szerinti 

összehasonlítása.  

4. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati 

szempontként való kezelése.  

5. A FEUVE rendszer kialakításának értékelése. 

6. Az Önkormányzat likviditásának megőrzéséhez kapcsolódó ellenőrzések lefolytatása. 

7. A vagyongazdálkodás kiemeltebb ellenőrzése. 

 

A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hivatal 

részére előirt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez.  

1. A bevételi lehetőségek kihasználásának vizsgálata.  

2. Az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése. 

3. A hivatali belső gazdálkodás hatékonyságának emelése, a szervezeti keretek 

áttekintésével. 

4. A vagyonkezelés szabályszerűségének ellenőrzése. 

5. A hivatali FEUVE kialakításának ellenőrzése az egyes funkciók ellátásának tükrében, 

hatékonyságának értékelése. 

 

A belső ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, 

eredményességének emelése. 

1. A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése. 

2. Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, 

szakirodalom folyamatos figyelése. 

3. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon. 

4. A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek 

alkalmazása.  

5. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű 

kihasználása. 
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2. számú melléklet 

 

 

2014. évi belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2014. 01. 01 – 2014. 12. 31.) 

Naptári napok száma: 365 nap/fő 

szombat, vasárnap ( - ) 104 nap/fő 

fizetett ünnepek ( - ) 8 nap/fő 

Munkanapok száma: 253 nap/fő 

fizetett szabadság ( - )  30 nap/fő 

betegség, egyéb ( - ) 10 nap/fő 

továbbképzés, beszámoló ( - ) 20 nap/fő 

Revizori napok száma: 193 nap/fő 

Revizori létszám: 1 fő 

 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

1 fő x 193 nap = 193 revizori nap 

 

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 193 nap 

 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20%): -39 nap 

 

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 154 nap 
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3. számú melléklet 

 

 

Kockázatelemzés kritérium mátrix 
 

Ellenőrizendő 

folyamatok 

Kockázatelemzés 
Célra gyakorolt 

hatása 
[magas(5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Bekövetkezésének 

valószínűsége 
[magas (5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Pont 

1. Közterületek 

fenntartásával kapcs. 

feladatok 

érvényesülésének 

vizsgálata 

3 3 9 

2. Közművelődési 

feladatok ellátására 

vonatkozó megállap. 

megvalósulásának 

vizsgálata 

4 3 12 

3. Felügyeleti 

ellenőrzés 

(Rendelőintézet 

Szentgotthárd) 

5 3 15 

4. Civil Alapból 

kapott támogatások 

hasznosulásának 

vizsgálata 

4 3 12 

5. Építéshatósági 

munka ellenőrzése 

Szentgotthárdon 

kívüli illetékességi 

területen 

5 3 15 

6. Közbeszerzési 

eljárások ellenőrzése 

[Szentgotthárd 

Város Önkorm.] 

5 3 15 

7. Utóellenőrzés a 

2013. évi 

ellenőrzésekből 

3 3 9 

8. Önkormányzati 

segély ellenőrzése 
4 3 12 

9. Szociális temetés 
ellenőrzése 3 3 9 

10. Önkormányzati 

rendeletek 

előkészítése, kihird., 

közzététele és 

megküldése 

4 3 12 



 

 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2014. 
 

 

Sor- 

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés  

tárgya 

Az ellenőrzés célja,  

módszerei, ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati  

tényezők 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzés 

tervezett  

ütemezése 

Az 

ellenőrzésre  

fordítandó  

kapacitás  

(ellenőri nap) 

1. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Közterületek 

fenntartásával 

 kapcsolatos feladatok 

érvényesülésének 

vizsgálata 

Célja: a jogszabályi előírásokat 

figyelembe véve a közterületek 

fenntartásával kapcsolatos feladatok 

vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2013. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● csökkenő anyagi lehetőségek 

● feladatellátás hatékonysága 

rendszer- 

ellenőrzés 

2014. év 

február 
12 nap 

2. 

Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület, 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

Közművelődési 

feladatok  

ellátására vonatkozó 

megállapodás 

megvalósulásának 

ellenőrzése 

Célja: megállapodásban foglalt feladatok 

megvalósulásának vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2013-2014. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● feladatellátás hatékonysága nem 

megfelelő 

● feladatellátás a jogszabályi 

előírásoknak maradéktalanul  

megfelelő 

● nem megfelelő együttműködés 

teljesítmény- 

ellenőrzés 

2014. év  

március 
12 nap 

3. 
Rendelőintézet  

Szentgotthárd 
Felügyeleti ellenőrzés 

Célja: előírások betartásának 

megvalósulása 

Ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● vonatkozó jogszabályok/belső 

szabályzatok/engedélyek 

előírásainak be nem tartása 

● a nem megfelelő gazdálkodás 

többletkiadásokat okozhat 

● humán erőforrás nem megfelelő 

kihasználtsága 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. év 

április 
16 nap 



 

 

4. 
Civil szervezetek,  

alapítványok 

Civil Alapból kapott  

támogatások 

hasznosulásának 

vizsgálata 

Célja: a Civil Alap megfelelő, a 

közérdeket szolgáló célokra történő 

felhasználása 

Ellenőrizendő időszak: 2011-2014. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● vonatkozó jogszabály/belső 

szabályzat előírásainak változása 

● vonatkozó jogszabály/belső 

szabályzat előírásainak be nem 

tartása 

● támogatások nem arányos 

felosztása  

● támogatott szervezetek nem 

megfelelő elszámolása 

● támogatások nem 

rendeltetésszerű felhasználása 

● támogatások felhasználása nem 

fejti ki a kívánt/elvárt társadalmi 

hatást 

 

teljesítmény- 

ellenőrzés 

2014. év 

május 
12 nap 

5. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Építéshatósági munka  

ellenőrzése 

Szentgotthárdon kívüli 

illetékességi területen 

Célja: építéshatósági munka jogszabályi 

előírások szerinti vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2013 – 2014.  év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása  

különös tekintettel az elektronikus 

ügyintézés bevezetésére 

● vonatkozó jogszabály 

előírásainak nem megfelelő 

alkalmazása 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. év 

július 
13 nap 

6. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Közbeszerzési eljárások  

ellenőrzése 

Célja: közbeszerzések és azok 

eljárásának vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2013. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogi szabályozás változása 

● vonatkozó jogszabály 

előírásainak nem megfelelő 

alkalmazása 

rendszer- 

ellenőrzés 

2014. év 

augusztus 
12 nap 

7. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Utóellenőrzés a  

2013. évi 

ellenőrzésekből 

Célja: 2013. évben lefolytatott 

ellenőrzések megállapításainak 

felhasználása, hasznosulása  

Ellenőrizendő időszak: 2013. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● az ellenőrzések során  

feltárt hiányosságok, javaslatok az 

idő folyamán nem valósultak meg 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. év 

szeptember 
9 nap 



 

 

8. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Önkormányzati segély  

ellenőrzése 

Célja: vonatkozó jogszabályi előírások 

teljesülésének vizsgálata, jogosulatlan 

kifizetések kiszűrése 

Ellenőrizendő időszak: 2014. év I. félév 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● vonatkozó jogszabály 

előírásainak nem megfelelő 

alkalmazása 

● nem következetes döntéshozatal 

● határidő túllépése 

● jogosulatlan igénybevétel 

rendszer- 

ellenőrzés 

2014. év 

október 
13 nap 

9. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Szociális temetés  

ellenőrzése 

Célja: vonatkozó jogszabályi előírások 

teljesülésének vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2014. év I. félév 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● vonatkozó jogszabály 

előírásainak nem megfelelő 

alkalmazása 

● határidők túllépése 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. év 

november 
12 nap 

10. 
Szentgotthárd Város  

Önkormányzata 

Önkormányzati 

rendeletek  

előkészítése, kihirdetése, 

közzététele és 

megküldése 

Célja: vonatkozó jogszabályi előírások 

teljesülésének vizsgálata 

Ellenőrizendő időszak: 2013. - 2014. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● előzetes/utólagos hatásvizsgálat, 

indokolási kötelezettség, társadalmi 

egyeztetés, közzététel elmaradása 

● a jogszabály megjelölése, 

szerkezete, szövegezése nem felel 

meg a jogalkotási törvény és az 

IRM rendelet előírásainak 

● kihirdetés tényleges ideje és a 

jogszabály megjelölése és 

kihirdetési záradéka nincs 

összhangban 

● jogszabály késedelmes 

megküldése a Kormányhivatal felé 

● késedelmes rögzítés az NJT-n 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2014. év 

december 
13 nap 

 

 

 

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 20%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. november 18.  

 

 

Készítette: Jóváhagyta: 



 

 

 

                      _____________________________ ________________________ 

                                     Kovács Renáta Dr. Dancsecs Zsolt 

                             belső ellenőrzési vezető jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. november27 -i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005.(XII.1.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ c) pontja értelmében az adó mértékét a 

helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok  

teherviselő képességéhez igazodóan kell igazítani. 

Azt is kimondja a törvény, hogy az adózók terheit év közben növelni nem lehet. Ez azt jelenti, 

hogy amennyiben adóban változtatást szeretnénk 2014-ben, akkor arról még 2013-ban 

dönteni kell, 2013. december 2-ig pedig ki kell hirdetni. 

Az adó alapja a tartózkodási idő, a mértéke 2014. január 1-től a maximum: 496,6 

Ft/vendégéjszaka lehet. A Nemzetgazdasági Minisztérium határozza meg ezt a valorizációs 

szorzót ami mostanra már megjelent, ezért tudjuk az előterjesztést megtenni.  

(A valorizációt 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással – 

2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával 

korrigálva számolják ki.).  

2013. évben az adó mértékét a Tisztelt Képviselő-testület 399 Ft/vendégéjszaka mértékben 

határozta meg az NGM által meghatározott maximum 469,90Ft/vendégéjszaka helyett.  A 

2013. évi bevétel 3.866 e/Ft az előterjesztés időpontjában. 

2013. évben állami támogatás az önkormányzatok számára az üdülővendégek tartózkodási 

ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tény adatai alapján kerül folyósításra. A 

támogatással az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. 

évi tény adatai alapján a 2013. évi beszámoló keretében kell elszámolniuk az 

önkormányzatoknak.  

Mivel a 2012. évi idegenforgalmi adóbevételünk jóval kevesebb volt a 2011. évinél, ezért 
várhatóan jelentős visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak 

 

Az önkormányzat vállalt feladatainak finanszírozására célszerű a bevételeit növelni, ezért 

javasoljuk a T. Képviselő-testületnek az idegenforgalmi adót 455 Ft/vendégéjszaka összegben 

meghatározni 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az NGM által 

javasolt fogyasztási árszínvonal követés naprakészen tartása fontos önkormányzati gazdasági 

– önkormányzati költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem releváns 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletmódosítás 

tárgyában dönteni szíveskedjen! 

Szentgotthárd 2013. 11.18. 
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                                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző 



 

 
45 

1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(….) önkormányzati  rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról 

szóló 29/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet 4.§(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„4.§ (2) Az adó mértéke: személyenként és megkezdett vendég éjszakánként 455,- Ft.”   

 

2.§  Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indokolás: 

Az 1. §-hoz: 

Az idegenforgalmi adó  mértéke 2014. január 1-től  maximum: 496,6 Ft/vendégéjszaka lehet. 

a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott valorizációs szorzó szerint. Ennek 

keretei között javasolja a tervezet a következő évi adót meghatározni.    

 

 

A Helyi adókról szóló törvény a helyi adó mértékét maximális mértékét  vagy a 

vendégéjszakák számához, vagy a szállásdíjhoz köti. Ezek közül  a javaslat a 

vendégéjszakákhoz kötött adómértéket tartalmazza.  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. november27 -i ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 

19/2011.(V.1.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ c) pontja értelmében az adó mértékét a 

helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok  

teherviselő képességéhez igazodóan kell igazítani. 

Azt is kimondja a törvény, hogy az adózók terheit év közben növelni nem lehet. Ez azt jelenti, 

hogy amennyiben adóban változtatást szeretnénk 2014-ben, akkor arról még 2013-ban 

dönteni kell, 2013. december 2-ig pedig ki kell hirdetni. 

 

Az adó alapja a telek nagysága, a mértéke 2014. január 1-től a maximum: 331,10 Ft/m²/év 

lehet. A Nemzetgazdasági Minisztérium határozza meg ezt a valorizációs szorzót ami 

mostanra már megjelent, ezért tudjuk az előterjesztést megtenni.  

(A valorizációt 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással – 

2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával 

korrigálva számolják ki.).  

 

A Képviselő-testület a 2013. évi telekadó mértékét nem módosította: 

1. vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek esetében 1 Ft/m² /év 

2. egyéb telek esetében 100/Ft/m² /év 

 

Az önkormányzat vállalt feladatainak finanszírozására célszerű a bevételeit növelni, ezért 

javasoljuk a T. Képviselő-testületnek telekadót 

3. vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek esetében 150 Ft/m² /év 

4. egyéb telek esetében 1,50/Ft/m² /év 

 összegben meghatározni 

 

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

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testüle11t 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az NGM által 

javasolt fogyasztási árszínvonal követés naprakészen tartása fontos önkormányzati gazdasági 

– önkormányzati költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot.  

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem releváns 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletmódosítás 

tárgyában dönteni szíveskedjen! 

Szentgotthárd 2013. november 20. 

 

                                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző 
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1. számú melléklet                         

                         Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ……… önkormányzati rendelete  

a telekadóról szóló 19/2011. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. bekezdésea Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésének alapján a telekadóról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§. A telekadóról szóló 19/2011.(V.1.) önkormányzati rendelet 4.§ -a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„4.§ Az adó mértéke 

a) vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek esetében 150Ft/m² /év 

b) egyéb telek esetében 1,50/Ft/m² /év” 

 

2.§  Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                           Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás: 

Az 1. §-hoz: 

A telekadó mértékét az NGM  valorizációs ajánlásában foglaltakkal megegyezően az 

önkormányzati költségvetés finanszírozása érdekében emelt összegben  határoztuk meg. 
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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület  2013. november 28-i ülésére. 

 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület  ! 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. Legutóbb a képviselő-testület 2012. 

novemberében foglalkozott a helyi rendelet felülvizsgálatával. 

 

A mostani felülvizsgálat, módosítás legfőbb indoka, hogy a parlament 2013. szeptember 

végén elfogadta a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.  törvény 

(továbbiakban: TeTv) módosítását, amely bevezeti a szociális temetést. A TeTv. 3. § j) 

pontja alapján a „szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 

közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő 

koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.” Majd ezt  

követően a Kormány 2013. október végén elfogadta a temetőkről és temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII.  törvény végrehajtásról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: TeR.) módosítását, amelyben a szociális temetéssel kapcsolatos 

részletszabályok meghatározása mellett pontosította a sírboltokra, urnafülkékre vonatkozó 

szabályokat, továbbá felhatalmazza a temetők üzemeltetőit, hogy a temetőszabályzatnak nem 

megfelelő sírjeleket megszüntessék. Emellett egyszerűsítette a lezárt temetők, parcellák újbóli 

használatba vételét is. A módosítás szerint a sírhelyet a korábbi 20, illetve 25 év helyett 10 

évre is újra lehet váltani. 

 

Szociális temetésnél a hozzátartozó(ka)t nem terhelik költségek, az állam ingyenesen biztosít 

sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A 

hozzátartozó azt vállalja, hogy ő vagy akit felkért, közreműködik az elhunyt temetésre való 

előkészítésében (mosdatásában, felöltöztetésében), a sír kiásásában és visszahantolásában, a 

koporsó vagy az urna szállításában a temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az 

urnaelhelyezésben. Ha a haláleset kórházban történt, vagy az elhunytat felboncolták, az 

intézmény készíti elő a holttestet a temetésre. A szociális temetést az elhunyt hozzátartozói 

kérhetik az önkormányzattól 2014. január 1-jétől. A fenntartó minden köztemetőben köteles 

külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás szociális temetésre, amennyiben az 

önkormányzat fenntartásában több köztemető van, akkor az önkormányzat dönthet arról, hogy 

melyik köztemetőben jelöl ki szociális parcellákat. Az előterjesztéshez csatolt 

rendeletmódosítási javaslat szerint a Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőben lesz lehetőség 

szociális temetés céljára szociális parcella, illetve temetkezési hely kijelölésére. A szociális 

temetési helyekre sírhelymegváltási díj nem szedhető.  A szociális temetéshez szükséges 

koporsó, urna, sírjel előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a 

bűntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik. A szociális parcellákban a sír 

megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható. A temetőn kívüli 
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halottszállításokat az OEP téríti meg a végrehajtási rendeletben előírt mértékig. A hamvasztás 

esetén az önkormányzatnak kell állnia ennek költségét, a TeR. meghatározza ennek mértékét 

(br. 10.000,- Ft), illetve a díj tartalmát (hamvasztóüzemben történő hűtés, hamvasztás 

költségét, ill. a hamvasztókoporsó, urnabetét és műanyag zsák díját kell tartalmaznia). A 

holttest temetőben történő tárolásának és hűtésének költségét a temető fenntartójának kell 

viselnie. 

Ha a hozzátartozó szociális temetést igényelt, de nem tudja teljesíteni az említett feladatokat, 

az önkormányzat közköltségen temetteti el az elhunytat. Ez esetben a temetési költségek 

hagyatéki teherként érvényesíthetők. Tehát az új temetkezési lehetőség nem zárja ki, hogy a 

gyászoló családok továbbra is igénybe vegyék a köztemetés lehetőségét. Ebben az esetben 

azonban a temetés költségét álló önkormányzat a hagyatékból igényt tarthat anyagi 

kompenzációra. 

A törvénymódosítás egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy kórházak 200 méteres 

körzetében nem lehet temetkezési irodát létesíteni vagy működtetni. 

Továbbá az új szabályozás értelmében a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel kötött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést is módosítani szükséges. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása abból a szempontból jelentős, hogy a 

törvényalkotó szándéka szerint segíteni kívánja a szociálisan nehéz helyzetben lévőket azzal, 

hogy a nehéz anyagi helyzetükben bekövetkező haláleset a temetés általában magas költségei 

miatt ne hozzák a szegényebb rétegeket még nehezebb helyzetbe. Ezért is fontos, hogy a 

szociális temetés kérdését helyi rendeletünkben szabályozzuk. 

gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet megalkotása elsősorban a szociális temetés miatt 

kötelező; ugyanakkor ez ró kötelezettséget az önkormányzatra. 

Környezeti és egészségi következménye: közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A változás okoz többletfeladatot az 

adminisztráció során 

A jogalkotás elmaradásának esetén: törvényességi észrevétel következik az illetékes 

szervezet részéről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

 

 

Szentgotthárd, 2013.  november 15. 

 

 

     

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 Jegyző  



 

 
50 

1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése alapján kapott 

felhatalmazás szerint, a 13.§(1) bek. 2. pontja szerinti feladatának ellátása során, az 1999. évi 

XLIII. tv. 6.§ (4) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. 

(X.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet)  1.§ (3) bekezdése a következők 

szerint módosul:  
 

„1.§ (3) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad. Az elhamvasztott halottak 

maradványait tartalmazó urnákat – a TeTv-ben, illetve TeR.-ben meghatározott kivételtől 

eltekintve - ugyancsak a temetőben szabad elhelyezni.” 

 
 

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„6. § (1) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladata: 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek temetői rendjét; 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való 

gondoskodást; 

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

d) biztosítja a ravatalozó technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb 

közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; 

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását; 

f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket; 

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

h) kijelöli a temetési helyeket; 

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság 

mentesítését és a hó eltakarítását; 

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

l) összehangolja a temetéseket; 

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 

n) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások 

betartását; 

o) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a 

betemetéshez szükséges eszközöket, valamint gondoskodik a szociális temetési kellékek 

átvételéről, tárolásáról; 

p)a szociális temetés lebonyolításában részt vevőket írásban tájékoztatja a temetéssel 

összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokról; 
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q) Szociális temetést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban 

foglaltak be nem tartása esetén felhívja a szociális temetést végző(ke)t a munkavédelmi, 

közegészségügyi, járványügyi előírások betartására.  

r) beszedi a sírhelymegváltási díjakat.” 

 

3. § A Rendelet 12. § -a a következők (8) bekezdéssel egészül ki  

„(8) Szentgotthárd város közigazgatási területén szociális temetés céljára a 

Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőben jelölhető ki a koporsós temetések számára  

szociális parcella, illetve az urnás temetések számára szociális temetkezési hely. Ebben a 

köztemetőben a temető üzemeltetője köteles a koporsós temetések számára szociális 

parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet kijelölni és biztosítani.” 

 

4.§ A rendelet 14. § (4) - (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

„14. § (4) Az urnafülke és urnasírhely esetén 10 évre, urnasírbolt esetén pedig 20 évre 

terjed. 

(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék és urnasírboltok további használati joga 

az eredetivel azonos időtartamra - vagy a temetési hely felett rendelkezni jogosult 

kérelmére a TeR. előírásai szerinti rövidebb időtartamokra is - ismételten megváltható, 

kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül.  Ez 

esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül. A 14. § (1)-(4) bekezdésében 

foglaltaknál hosszabb használati időt is meghatározhat a temető tulajdonosának az 

eltemettetővel kötött megállapodása. ” 
 

5.§ A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

„15. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni, kivéve a szociális 

temetési helyek első sírhelymegváltási díját. A fizetendő díjtételeket az 1. melléklet 

tartalmazza. A második vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt díjtételek 50 %-

kal megemelt összegét kell fizetni.A díjtételeket évente felül kell vizsgálni.” 

  

6.§ A Rendelet 23. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

„23. § (1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. Ettől eltérni csak az 

illetékes tisztiorvos engedélyével lehet. Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, 

búcsúztatása a sírnál is történhet.” 

 

7. § A Rendelet 27. §-a helyébe az alábbi 27. § lép 

 

„27. § A szociális temetés esetén a TeTv. és a TeR. előírásai szerint kell eljárni. A 

szociális temetést a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel 

foglalkozó szervezeti egységénél írásban  kell bejelenteni. Szociális temetést az 

eltemetésre kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.” 

 

8.§ Hatályát veszti a  Rendelet 4. §-a 

 

 9.§ A rendelet 2014. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
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 Polgármester jegyző 

 

Kihirdetés napja: 
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Indokolás 

 

1.§-hoz: A TeR., illetve a TeTv. szabályozza urnaelhelyezés lehetőségeit, helyi rendeletben 

történő szabályozására nincs szükség; 

 

2.§-hoz: A temető üzemeltetőinek faladatait ki kell egészíteni a szociális temetéssel 

kapcsolatos feladatokkal; 

 

3.§-hoz: A TeTv. 24/A. § (4) bekezdése értelmében a köztemető fenntartója köteles szociális 

parcellát, illetve temetkezési helyet kijelölni. A TeR. 17/A. § (2) bekezdése értelmében, ha az 

önkormányzat fenntartásában több köztemető is van, az önkormányzat határozhatja meg, 

hogy mely köztemetőben kerüljön sor szociális parcella, illetve temetkezési hely kijelölésére.  

 

4.§-hoz: A TeR. módosításával a kérelmére az újraváltás időtartama rövidebb is lehet a 

jövőben  

 

5.§-hoz: A TeR. 17/A. §. (4) bekezdése szerint a szociális temetéseknél az első 

sírhelymegváltási díjat nem kell megfizetni. 

 

6.§-hoz: Helyi rendeletünk szabályozza, hogy ravatalozóban lehet a holttesteket 

felravatolozni. Szociális temetés esetén ez történhet a sírnál is. 

 

7.§-hoz: Szociális temetés bejelentésével kapcsolatos előírás 

 

8.§-hoz: A TeR. 59. § (1) bekezdése alapján járási hivatalok jogosultak többek között már a 

helyi rendeletben szabályozott ellenőrzési feladatok ellátására;  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban egyes önkormányzati 

rendeletek módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

LXXV. törvény 2014. január 1. napjával bevezeti az önkormányzati segélyt a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott átmeneti 

segély és temetési segély, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett, azok 

összevonásával. Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazza a települési 

önkormányzatokat, hogy legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletben szabályozzák az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait. 

. 

A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély kialakításával a szociális ellátórendszer 

átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, az ügyfelek adminisztrációs terheinek és a 

nyújtható támogatási formák számának csökkentése az egyaránt válsághelyzetek kezelését 

szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

összevonásával. 

Mindhárom ellátás részletes jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait önkormányzati 

rendeletek tartalmazzák. A képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik annak 

szabályozása, hogy milyen feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátások, és az önkormányzat 

döntése az is, hogy az egyes ellátások biztosítására mekkora összeget tervez a rendelkezésére 

álló kereten belül. 

 

Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás a három korábbi ellátás sajátosságait 

figyelembe véve, az átmeneti segély törvényi szabályainak alapulvételével került 

kidolgozásra. Módosító rendelet tervezetünkben mi is ezt az elvet követtük. 

 

Korábban az átmeneti segély és a temetési segély esetében a családi helyzet alapján került 

differenciálásra, hogy az önkormányzat a rendeletében jövedelemhatárként mely összegnél 

nem határozhat meg alacsonyabbat (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

100 %-a és 150 %-a), illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében nem 

tartalmazott a gyermekvédelmi törvény ilyen jellegű korlátozást. Ehhez képest a 

törvénymódosítás szerint az önkormányzati segély megállapításánál figyelembe vehető, egy 

főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál nem lehet alacsonyabb. 

Ezért is és amiatt is, hogy évek óta nem emelkedett az öregségi nyugdíj legkisebb összege, 

annak vásárlóértéke viszont csökkent, javasoljuk a szociális rendeletünkben meghatározott 

egyes jövedelemhatárok módosítását. Nevezetesen úgy, hogy alapesetben az legyen jogosult 

önkormányzati segélyre, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) gyermeket nem nevelő háztartásban 

 aa) egyedül élő esetében a jelenlegi 150 helyett 175 %-át, 

 ab) két vagy több fős háztartásban a jelenlegi 120 helyett  130 %-át, 

b) gyermeket nevelő háztartásban 
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 ba) 2 fős háztartásban a jelenlegi 150 helyett 175 %-át, 

 bb) 3-4 fős háztartásban a jelenlegi 130 helyett 150 %-át, 

 bc) 5 vagy több fős háztartásban a jelenlegi 120 helyett 130 %-át. 

 

Nem gondoljuk azonban, hogy ettől jelentősen megnő a szociális támogatásban részesülők 

száma, hiszen eddig is többen kaptak a fenti jövedelemhatártól függetlenül támogatást 

hivatalból vagy rendkívüli élethelyzetre tekintettel. 

 

Továbbá javasoljuk a rendkívüli élethelyzetben adható önkormányzati segély legmagasabb 

összegeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át megjelölni (a 

temetési költségekhez kért hozzájárulás kivételével) a jelenlegi 200 %- helyett. Ezzel 

egyidejűleg a jelenleg 500 %-ban maximálizált rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett 

adandó önkormányzati segélyre nem állapítanánk meg külön maximumot (tehát itt is a 

nyugdíjminimum 250 %-a lenne a maximum), több év segélyezési gyakorlata alapján. 

 

Mivel az önkormányzati segély a kérelmező, illetve családjának válsághelyzetét hivatott 

mérsékelni, ezért a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárások lefolytatására 

általánosan irányadó 30 napos határidőt ennek az ellátásnak az esetében 15 napra 

csökkentették. Ezért javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület önkormányzati 

segélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. Egyébként a polgármester 

jár el jelenleg is a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és sürgős 

esetekben az átmeneti segély kapcsán, míg jelenleg az Önkormányzati Erőforrások 

Bizottságára átruházott hatáskör az átmeneti segélyezés sürgősséget nem igénylő esetekben. 

 

Ugyancsak a 2013. évi LXXV. törvény módosítása alapján a 2013. december 31-ig jegyzői 

hatáskörben lévő méltányossági közgyógyellátásról való döntés 2014. január 1-jétől a 

Képviselő-testület hatáskörébe kerül. Mivel ennek ügyintézési határideje 8 nap, célszerű a 

Képviselő-testületnek ezt a hatáskörét is átruháznia – javaslatunk szerint a jegyzőre. 

 

A fenti két hatáskör-átruházási javaslat miatt javasoljuk módosítani az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. mellékletét is. 

 

Módosító rendelet tervezetünkben aktualizálni javasoljuk a szociális rendeletünkben a 

szociális kerekasztal tagjait delegáló fenntartók és szervezetek felsorolását is. Kikerülne így a 

Fővárosi és a Megyei Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének Szentgotthárdi csoportja. 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-jétől történő megszűnése miatt 

hatályon kívül kell helyeznünk a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) 

önkormányzati rendeletben erre az ellátásra vonatkozó szabályokat. 

 

A módosító rendelet tervezetben még néhány egyéb, apróbb módosítást is javaslunk, melyek 

korábban elmaradtak. Ezekről bővebben az indokolásban olvashatnak. 

 

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

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

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

rendeletmódosításnak társadalmi hatása, hogy a jövedelemhatárok felemelésével több 

rászoruló kerülhet be szociális ellátórendszerünkbe. Jelentős gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatása, hogy a szociális háló kiterjesztésével, több ügyfél bevonásával a 
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szociális támogatásokra fordítandó keret is várhatóan magasabb lesz. Környezeti és egészségi 

következménye nem jelentős. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy megnőhet az 

ügyfelek száma ebben a tárgyban, illetve gondoskodni kell az ügyfelek pontos 

tájékoztatásáról a változásokról. A jogszabály megalkotásának szükségességét a szociális 

törvény 140/R. §-a indokolja, mely szerint „A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. 

december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.” 

Egyebekben az indokolásban foglaltak indokolják a rendeletalkotás szükségességét. A 

rendeletalkotás elmaradása jogbizonytalanságot keletkeztetne mind az ügyfelek körében, 

mind a szociális hatóság tekintetében, egyúttal a kormányhivatal törvényességi felügyeleti 

eljárását vonná maga után. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására. 

 

Szentgotthárd, 2013. november 20. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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 1. számú Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

a 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a szociális igazgatásról 

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

eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

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

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 (A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd város közigazgatási területén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Szentgotthárdon lakó) 

„d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.” 

 

 (2) A Rendelet 8-9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek 

 „[Önkormányzati segély] 

8. § (1) Alkalmanként vagy havi rendszerességgel – figyelemmel a kérelmező és családja 

jövedelmi, szociális rászorultságára – önkormányzati segélyben részesíti a Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv azt az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) gyermeket nem nevelő háztartásban 

 aa) egyedül élő esetében a 175 %-át 

 ab) két vagy több fős háztartásban a 130 %-át 

b) gyermeket nevelő háztartásban 

 ba) 2 fős háztartásban a 175 %-át 

 bb) 3-4 fős háztartásban a 150 %-át 

 bc) 5 vagy több fős háztartásban a 130 %-át. 

(2) Az önkormányzati segély egyszeri összege a (6) bekezdésben és a 9. §-ban 

szabályozott esetek kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 50 %-a. 
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(3) Önkormányzati segélyben a (6) bekezdés és a 9. §-ban szabályozott eset kivételével 

egy család, egy naptári éven belül négy alkalommal részesíthető. 

(4) Önkormányzati segélyt a kérelmező részére pénzben vagy természetben lehet 

nyújtani. 

(5) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 

legfeljebb hat hónapra állapítható meg segély. 

(6) Önkormányzati segélyben részesíthető az (1) bekezdésben szabályozott egy főre jutó 

havi nettó családi jövedelem túllépése esetén is és a (3) bekezdésben meghatározott 

négy alkalomtól eltekintve az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került személy, aki az egy háztartásban élők jövedelmi viszonyai alapján átmenetileg a 

társadalmilag elfogadható életvitelét biztosítani nem tudja. 

(7) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen a következőket: 

 a) elemi kár elszenvedéséhez, 

 b) baleset vagy betegség miatt legalább három hónapig tartó munkaképtelen 

állapothoz, 

 c) halálesethez, 

 d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

 e) a születendő gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

 f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadásokat. 

(8) A rendkívüli önkormányzati segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-áig terjedhet, kivéve az önkormányzati segély 9. §-ban 

meghatározott eseteit. 

 (9) Önkormányzati segélyként rendkívüli gyógyszersegély is nyújtható 

 

 (10) Az önkormányzati segély iránti kérelem formanyomtatványát az 5. melléklet 

tartalmazza. 

 

9. § (1) Ha az önkormányzati segélyt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

hozzájárulásként kérik, a segély összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb 

földbetemetési, illetve hamvasztásos temetés költségeinek 

a) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 150 %-át, 

b) 10 %-ával, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimum 151-

250 %-a közé esik, 

és a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását nem 

veszélyezteti 

(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő 

Kft. által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. 

Szentgotthárdon a legolcsóbb földbetemetés költsége nettó 164.376,- Ft; a legolcsóbb 

hamvasztásos temetés költsége nettó 184.145,- Ft.  

(3) A segély összegének megállapításánál a tényleges temetési módot kell figyelembe 

venni. 

(4) A kérelmezőnek csatolni kell a jövedelemnyilatkozaton túl a temetés költségeiről 

kiállított eredeti számlákat, a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset 

nem Szentgotthárdon került anyakönyvezésre. 

(5) A segély megállapítása iránti kérelmet földbetemetés esetén a halálesettől számított 

30 napon belül, hamvasztásos temetés esetén 60 napon belül lehet benyújtani 

 

(3) A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„[Önkormányzati segély] 

11. § A rendelet 8. § (4) bekezdése alapján természetben nyújtható önkormányzati segély: 

az élelmiszer, a tüzelősegély, a ruhanemű, a személyes gondoskodás keretében 

nyújtott ellátás, az élelmiszer vásárlási, a gyógyszer-, illetve az egészségbiztosítás által 

nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére 

jogosító utalvány, az általános és középiskolás gyermekek részére a tankönyv- és 

tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények 

étkezési térítési díjának kifizetéséhez  nyújtott támogatás.” 

 

 (4) A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a Képviselő-testület felkérésére a város 

területén szociális intézményeket működtető alábbi fenntartók, valamint alábbi 

szervezetek delegálják: 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.), 

b) Városi Gondozási Központ (Szentgotthárd, Arany J. u. 1.), 

c) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.), 

d) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7.), 

e) Katolikus Plébánia Karitász (Szentgotthárd, Széll K. tér 5.), 

f) Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete (Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11.) és 

g) Diabétesz Klub (Szentgotthárd, Rákóczi F. u. 5.). 

 

(5) A Rendelet az 1. mellékletben foglalt 5. melléklettel egészül ki. 

 

2. § (1) A Rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész 

helyébe a „Magyarország” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdésében az „átmeneti segély, illetve temetési segély” 

szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az 

„önkormányzati segély” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 5/D. § (1) bekezdés b) pontjában az „ÖKT” szövegrész helyébe az 

„önkormányzati” szöveg lép. 

(5) A Rendelet 12/E. § (2) bekezdésében a „4/k. számú mellékletében” szövegrész 

helyébe a „4/e. mellékletében” szöveg lép. 

 

3. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (4) bekezdése, 3. § (2) bekezdése, 3. § (8) bekezdése, 10. § 

(5) bekezdése, 23. § (1)-(2) bekezdése, 23. § (4)-(5) bekezdése, 3. melléklete és 4/b – 4/d. 

melléklete. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. § (1) A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 1. melléklete 1.1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

/A Képviselő-testület Szentgotthárd Város polgármesterére ruházza a következő 

hatáskörök gyakorlását/ 
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„1.1.2.1. Önkormányzati segély megállapítása;” 

 

(2) Az SZMSZ 1. melléklete a következő 1.3. ponttal egészül ki: 

 

„1.3. A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a következő hatáskörök gyakorlását: 

 

1.3.1. A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról való döntés.” 

 

5. § Hatályát veszti az SZMSZ 1. melléklete 1.1.2.4-1.1.2.6. és 1.2.1. pontja. 

 

3. A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

6. § (1) A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: gyermekvédelmi rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél 

lehet benyújtani.” 

 

(2) A gyermekvédelmi rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.” 

 

7. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi rendelet 

a) 1. § (2)-(3) bekezdése, 1. § (5)-(6) bekezdése, II. Fejezete, 9. §-a, 2-3. melléklete és 5. 

melléklete, 

b) 7. § (5) bekezdésében a „jelen rendelet 1. mellékletével megállapított” szövegrész. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

8. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester  jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év …… 

hó …-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  Jegyző 
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1. mellélet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

„a 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. mellékletéhez 

 

Kérelem 

önkormányzati segély megállapításához 

 

A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 

Neve (születési név is):                          ….………………………………………………. 

Anyja neve:      ……………………………………………..…… 

Születési helye, ideje:                ….………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

Lakóhely:                  ………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely:    ……..…………………………………………………………………….  

A kérelmező családi állapota:  □ egyedülálló  □ házastársával/élettársával él együtt 

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:   ……… fő 

A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok: 

Neve (születési név is):                      ….………………………………………………. 

Anyja neve:              ….…………………………………………..….. 

Születési helye, ideje:            …..………………………………………………. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:    □□□ □□□ □□□ 

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen:  ..............fő 

Név Születési hely, év, hó, 

nap 

nevelési/oktatási intézmény 

megnevezése 

   

   

   

   

   

 

Az önkormányzati segélyt elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem  □ 

A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez 

csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele közös lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére  - kiállított számla eredeti példányát.  
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Milyen célból kéri a segélyt? (részletes indoklás): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Az önkormányzati segély megállapítása esetén az ……………….. pénzintézetnél vezetett 

……………………………. számú lakossági folyószámlámra történjen az utalás. (Ki nem 

töltés esetén az önkormányzati segély folyósításának módja postai átutalás.) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak 

megfelelnek. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen, vagy a 

tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó.)  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törévny 10. § (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti 

Alulírott mint az eljárás megindítására irányuló ezen kérelmet benyújtó ügyfél a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) 

bekezdése szerinti értesítés megküldését kérem:  igen  /   nem    

Szentgotthárd,  ………………………… 

……………………. 

Kérelmező aláírása 
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Indokolás: 

 

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

törvény hatálya 2014. január 1-jétől úgy módosul, hogy kiegészül az „oltalmazottként” 

elismert személyekre is. Így helyi rendeletünkben is át kell vezetnünk ezt a változást. 

(2) bekezdéséhez: A szociális törvény módosítása, és ezzel az önkormányzati segély 

bevezetése teszi szükségessé az újraszabályozást. A szociális törvény szerint 2014. 

január 1-jétől az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe 

vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében 

úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130 %-ánál. 

(3) bekezdéséhez: A felsorolás kiegészül a korábban a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásnál szabályozott természetbeni támogatási formákkal. 

(4) bekezdéséhez: Aktualizálni kell a szociális kerekasztal tagjait delegáló fenntartók és 

szervezetek felsorolását. 

(5) bekezdéséhez: A Rendeletet célszerű kiegészíteni az önkormányzati segélyhez 

rendszeresítendő formanyomtatvánnyal. 

 

2. § (1) bekezdéséhez: Az Alaptörvény A) cikke 2012. január 1-jétől hatályosan kimondja, 

hogy „HAZÁNK neve Magyarország.” 

(2) bekezdéséhez: 2014. január 1-jétől az önkormányzati segély váltja fel a Rendelet 3. § 

(3) bekezdésében jelenleg megnevezett segélyeket. 

(3) bekezdéséhez: a szociális törvény módosítása, az önkormányzati segély bevezetése 

indokolja a módosítást. 

(4) bekezdéséhez: a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 21. 

§ (5) bekezdés g) pontja szabályozza merev hivatkozásban az önkormányzati rendelet 

pontos megjelölését. 

(5) bekezdéséhez: A melléklet számának pontosítása. 

 

3. §-hoz: A Rendelet 2. § (2) bekezdése értelmező rendelkezéseket tartalmaz, de a bennük 

körülírt fogalmak nem szerepelnek a rendeletben. A Rendelet 3. § (2) bekezdése 

megismétli a szociális törvény 7. § (1) bekezdését, (8) bekezdése pedig a szociális 

törvény 10. § (6) bekezdését, ami a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-

ába ütközik. A Rendelet 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést pontosabban 

szabályozza a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 30. § (2) bekezdése. A 

képviselő-testület átruházott hatásköreit az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza, így a 

Rendelet 3. melléklete, ami az előbbiből csupán kihangsúlyozza a szociális tárgyú 

hatásköröket, hatályon kívül helyezendő. Az átmeneti segélyre és a temetési segélyre 

vonatkozó mellékleteket hatályon kívül kell helyezni. 

 

4-5. §-hoz: a szociális törvény módosítása, az önkormányzati segély bevezetése, valamint a 

gyermekvédelmi törvény módosítása (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megszüntetése), illetve az önkormányzati segély 15 napos ügyintézési határideje 

indokolja a módosítást. A méltányossági közgyógyellátásról való döntést pedig azért 

célszerű a jegyzőre átruházni, mert 2013. december 31-ig amúgy is jegyzői hatáskörben 

van, utána pedig átkerül ugyan a képviselő-testülethez, de 8 napos az ügyintézési 

határideje. 
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6. § (1) bekezdéséhez: A gyermekvédelmi rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra is 

vonatkozó rendelkezését – annak elhagyásával – újra kell szabályozni. 

 (2) bekezdéséhez: Hibásan utal a hatályos gyermekvédelmi rendelet 7. § (2) bekezdése a 

6. mellékletre, ezért újraszabályozandó. 

 

7. §-hoz: A gyermekvédelmi rendelet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó 

rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. 

 

8. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. november 27 -i ülésére 

    Tárgy: A Hivatal 2014. évi költségvetését megalapozó intézkedés és rendeletmódosítás 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportkoncepció 
elfogadásakor a 200/2013. sz. határozatával előírta, hogy a  sportmunkatárs álláshely 
költségét 2014. január 1-jétől tervezni kell. A közszolgálati jogviszonyban álló 
sportmunkatárs (munkakör megnevezése: sport- és ifjúságügyi ügyintéző, kapcsolt 
munkakörben ifjúsági referensi feladatok ellátása) bérköltségei a 2014. költségvetésben 
tervezve lettek.   
Ezen létszámbővítésen kívül kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a városüzemeltetési 
csoporthoz  egy fő műszaki ügyintézői álláshelyet szíveskedjen   biztosítani az alábbiak 
miatt :  

 Az  építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/ 2006. (XII. 23. ) Kormányrendelet alapján építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, 
hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, és az 
építésügyi hatóságnak legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 
köztisztviselőt kell foglalkoztatnia. A járásszékhely település építésügyi 
hatósági köztisztviselője építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört 
láthat el.  

 Mivel a város működtetéséhez a szükséges forrásokkal nem rendelkezünk, 
így a hiányzó anyagi eszközöket csak pályázati forrásból  lehet pótolni.A 
korábbi években a Hivatalon belül 4 fő foglalkozott pályázatokkal: 2 fő az 
önkormányzati pályázatokért, 1 fő kapcsolt munkakörben a kistérségi 
pályázatokért, 1 fő  városi főmérnök megbízási jogviszonyban volt felelős. 
Még ebben az időszakban is rendre előfordult, hogy további kollegák 
bevonásával sikerült csak a pályázati projekteket menedzselni.Az 
átszervezéseket követően 2013. január 1-jétől 1 fő kistérségi pályázatíró 
távozott az önkormányzattól a járáshoz, városi főmérnököt nem alkalmazunk, 
jelenleg 2   fő teljes munkaidős pályázatírót foglalkoztatunk. Egy egész sor 
feladat nincs  lefedve ezen a nagyon fontos területen: 

 Nincsen, aki a pályázati  projektek műszaki szempontú előkészítésével, 
majd  a megvalósítás szakaszában a projekt műszaki menedzselését el 
tudná végezni, ami a kivitelezőkkel történő egyeztetéstől kezdve a 
műszaki szempontú figyelemmel követést is elvégezné. Ezt 2013-ban a 
városüzemeltetési vezető maga végezte, ami olyan terhelést, annyi időt 
igényelt, hogy az egyéb városüzemeltetési feladatoktól vette el az időt 
és az energiát. 

 Feladatának másik része lenne a közreműködés az egyéb 
városfeljesztési önkormányzati feladatok ellátásában,  tehát nemcsak 
pályázati projektek, uházások, felújítások előkészítésében , teljes körű 
lebonyolításában. Ezt a feladatot is jelentős részben a 
városüzemeltetési vezető vitte 2013-ban – szerencsére nagyobb hibák 
nélkül, de itt is szükség lenne erre a fent körülírt műszaki végzettségű 
emberre. A Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi struktúrájában 
egyszerűen megoldható, hogy egy embert két terület – a pályázatírókat 
koordináló vezető és a városüzemeltetési vezető is irányíthasson.  
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A foglalkoztatás költségeit vagy azok nagyobb részét szeretnénk 2014-ben az elnyert ÁROP 

pályázatból fedezni – ennek előkészületeit azonnal el lehet kezdeni az ÁROP pályázat 

felelősénél, ha ez a támogató testületi döntés megszületik.  

Az álláshely Hivatalon belüli létesítését indokolják az alábbiak: 

 költségei többszörösen visszatérülnek az Önkormányzat számára, mert több  projekt 

esetében a pályázatokban elszámolható projektmenedzseri költségek a Hivatal 

kapcsolódó személyi kiadásait csökkenthetik, 

 mint fentebb olvasható, más feladatokat is el tudna látni. 

 
A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket szabályozó rendelet módosítása:  

A 2014. évi költségvetési koncepcióban, melyet a képviselő-testület 2013. április 30-ig 

fogadott el,  a köztiszviselők illetménykiegészítése a 2013. évi változatlan mértékkel tervezve 

lett. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv. alapján a köztisztviselők 

illetménykiegészítésének mértékét évente rendeletben kell megállapítani, vagyis a 8/2002. 

(II.28.) önkormányzati rendeletet is módosítani kell. 

A tervezett rendeletmódosítások társadalmi hatása: nem releváns  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások költségvetési- 

pénzügyi fedezete a költségvetési koncepció tervezetében tervezve van. A rendelet-

tervezetnek újabb költségvetési kihatása nincs, pénzügyi fedezete a 2014. évi költségvetési 

rendeletben kerül biztosításra . 

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az illetménykiegészítésről szóló rendelet 

mostani elmaradása esetén jelentős többlet-adminisztrációs teher keletkezik. (Amennyiben a 

rendelet ellfogadása nem most hanem a költségvetés elfogadásakor történik, a Kttv. 

szabályozásából adódóan az addig hátralévő két hónapos átmeneti időszakra a köztisztviselők 

jelentős részének illetményét egy munkaügyi intézkedéssel a költségvetési rendelet 

elfogadásáig –  vissza kell állítani az alapilletménynek megfelelő szintre, majd a költségvetés 

elfogadását követően – visszamenőlegesen ismét meg kell emelni az aktuális  

illetménykiegészítés hozzászámításával szintén valamennyi dolgozónál. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a  köztisztviselők részére adható 

illetménykiegészítést rendeletben kell  megállapítani..  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

felügyeleti intézkedés  

Kérem ezek alapján a határozati javaslat  és az 1.  sz. mellékletben olvasható  

rendeletmódosítás megvitatását és elfogadását.  

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. január 1-jétől történő  létszámbővítését (2 fő ügyintéző: 1 fő 

sport- és ifjúsági ügyintéző;1 fő műszaki ügyintéző) ) engedélyezi. A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2014. január 1-jétől 42 főre változik (38 fő 

köztisztviselő (vezetők+ ügyintézők), 3 fő ügykezelő, 1 fő fizikai alkalmazott). 

Határidő : 2014.01.01. 

Felelős    : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2013. november 18. 
                                                                                 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                                                                               

1.sz. melléklet  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 ......./2013. (...........) önkormányzati  rendelete  

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R. ) 

módosításáról 

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

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban Kttv. ) 234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) 

bekezdésében  és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1. §. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: R. ) 1.§ első 

mondata a következők szerint változik: 

            „1.§ E rendelet hatálya a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban 

(továbbiakban Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre terjed ki.”  

2. § . A R. 10.§ (1) bekezdésében a  „ 2013. december 31-ig” szövegrész „2014. december 

31-ig”  szövegrészre változik. 

 

3.§ (1)  E rendelet 2. §-a 2014. január 1-jén lép hatályba .  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás a 8/2002. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosításához: módosításához: 

1. §-hoz: technikai jellegű szabályozás 

2. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  - változatlan mértékkel -  

az illetménykiegészítést a 2014. évre. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: Sztg. 0831/18 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 239/2012. számú határozat 3. pontja és a 280/2012. számú határozat 

alapján külterületi ingatlanokat, ill. azokban lévő tulajdoni részarányait az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben 

szokásos módon meghirdette eladásra. 

A vagyonrendeletünk értelmében 25 millió Ft értékhatár alatti értékesítés esetén a pályázati 

kiírást a helyben szokásos módon kell közzétenni. A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő 

javára dönt. 

 

A meghirdetett ingatlanok közül Bartakovics József helyben lakó szomszéd, családi 

gazdálkodó,  9970 Szentgotthárd, Gyertyános u. 5. sz. alatti lakos a szentgotthárdi 0831/18 

hrsz-ú, 1565 m2 területű, 2,18 AK értékű, kivett szántó művelési ágú, kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú ingatlanra tett vételi ajánlatot, a meghirdetett 90.966.-Ft-ért. (vételi 

ajánlat: 1. sz. melléklet, helyszínrajz: 2 .sz. melléklet) 
A hirdetményben és Bartakovics József ajánlatában a kataszteri nyilvántartásunk szerinti 

1570 m2 és 2,23 AK érték szerepel, de ez minimális eltérést eredményezne az értékben így 

javasoljuk az ajánlott vételáron történő értékesítést. A Földhivatali nyilvántartástól történő 

eltérést a  digitalizálás miatti korrekció okozza. 

 

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

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az 
épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló 
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.  
 (5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - 
amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem 
rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az 
elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon 
értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon 
belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 
napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás 
igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 
kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   

Az adás-vételi szerződés aláírásának és a vételár megfizetésének végső határideje az eladási 

ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.     

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 0831/18 

hrsz-ú, 1565 m2 területű, 2,18 AK értékű, kivett szántó művelési ágú, kizárólagos 
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önkormányzati tulajdonú ingatlant Bartakovics József helyben lakó szomszéd, családi 

gazdálkodó, 9970 Szentgotthárd, Gyertyános u. 5. sz. alatti lakos részére értékesíti. Az 

eladási ár: 90.966.- Ft. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   

Az adásvételi szerződés megkötésének és a vételár megfizetésének határideje: A nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető 

elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási 

jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő 

elmulasztása jogvesztő 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2013. november 12. 

 

                                                                                          Fekete Tamás 

                  városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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2.sz.melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítése    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2013. számú határozata  

alapján: az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt.  

sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, jelenleg bérbeadás útján hasznosított 

üzlethelyiséget valamint a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 

m
2
 alapterületű  üzlethelyiséget az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 

4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon 

meghirdette eladásra. 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m2 alapterületű, 
jelenleg bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget. 
Az eladási ár :  7 681 150 - Ft.( 232 762 Ft/m^2 )  amely ÁFA-t nem tartalmaz 
Pályázatok beérkezési határideje: 2013. november 15. A pályázatokat konkrét 
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 768 115 .- Ft  bánatpénz fizetendő.  
A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és 
tetőszerkezetének Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által 
hozott VA-02D/EPH/285-11/2013. számú Határozata alapján engedélyezett 
átalakítás és felújítás költségeinek az  üzlethelyiségre eső 785/10000 tulajdoni 
hányad arányában való megtérítését a kivitelezés során.  
Pályázó, ill. a Vevő köteles tudomásul venni, hogy a meglévő Építési engedély 
alapján történő átalakítás során az üzletből kb. 3 m2-es rész egy közös, 
„Belépő” helyiséget fog képezni, amely egy közös területként funkcionál a 
szomszédos, 29/A/2 hrsz-ú üzlettel.  
A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. novemberi testületi ülés. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m2 
alapterületű  üzlethelyiséget. 
Az eladási ár :  15 975 436 - Ft. ( 192.475 Ft/m^2) , amely ÁFA-t nem tartalmaz 
Pályázatok beérkezési határideje: 2013. november 15. A pályázatokat konkrét 
összeg (forint) megjelölésével fogadjuk el. 
A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz 1 597 543,6 .- Ft  bánatpénz fizetendő.  
A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és 
tetőszerkezetének Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által 
hozott VA-02D/EPH/285-11/2013. számú Határozata alapján engedélyezett 
átalakítás és felújítás költségeinek az üzlethelyiségre eső 2010/10000 tulajdoni 
hányad arányában megtérítését a kivitelezés során.  
A pályázatok elbírálásának határideje a 2013. novemberi testületi ülés. 
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. 
A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat 
OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az 
átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. 
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vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba 
beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést 
követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.  
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval 
kerül megkötésre, aki vállalja a jelen kiírás szerinti kötelezettségeket is.  
Az adásvételi szerződés megkötésének határideje: A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető elővásárlási 
jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási 
jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A 
határidő elmulasztása jogvesztő. 
Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés 
Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő 
bánatpénze kamat nélkül visszafizetésre kerül. 
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali 
nyilvántartásban történő átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő költség is a vevőt terheli. 
A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy 
összegben kell megfizetni.  
Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatának 
határideje az elbírálás közlését követő 7 nap, kivéve, ha a pályázat nyertese maga a 
bérlő (szentgotthárdi 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség esetében).  
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat, és a pályázó nem 
vállalja az egyéb, jelen kiírás szerinti feltételeket. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. 
Amennyiben a legjobb ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át 
- amely minimum a meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között nyilvános 
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek 
az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás 
időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a kiíró értesítést küld. 
Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a 
soron következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri 
az irányárat. 

 

A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig ajánlat nem érkezett.  
A továbbiakban az ingatlanok más formában történő hasznosítását illetve átalakítását 

javasoljuk az eredeti elképzeléseknek megfelelően. Tehát elkezdjük a homlokzat 

rekonstrukcióját ami azzal is jár, hogy a korábban lakásként használt ingatlan bejárata az 

eredeti, engedélyezett terveink alapján az utca felől kialakul továbbá a terveknek megfelelő 

nyílászárót helyezünk a homlokzatra.   

Javasoljuk, hogy a Társasház homlokzatának felújítását követően térjünk vissza a helyiségek 

hasznosítására! 

A mostani határozati javaslat 2. pontjaként hozzuk csak az ingatlan újbóli meghirdetését. 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 

15. fszt.  sz. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, jelenleg bérbeadás útján hasznosított 

üzlethelyiséget valamint a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 

m
2
 alapterületű  üzlethelyiséget ajánlat hiányában nem értékesíti. 
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Az ingatlanok hasznosítására a társasház engedélyezett tervek szerinti homlokzat felújítását 

követően visszatér. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló többször 

módosított 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben 

szokásos módon ismételten meghirdeti eladásra: 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. alatti, 29/A/1 hrsz-ú, 33 m
2
 alapterületű, jelenleg 

bérbeadás útján hasznosított üzlethelyiséget. 

Az eladási ár  ……………………….- Ft. amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2014. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és tetőszerkezetének 

Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által hozott VA-02D/EPH/285-

11/2013. számú Határozata alapján engedélyezett átalakítás és felújítás költségeinek az  

üzlethelyiségre eső 785/10000 tulajdoni hányad arányában való megtérítését a kivitelezés 

során.  

Pályázó, ill. a Vevő köteles tudomásul venni, hogy a meglévő Építési engedély alapján 

történő átalakítás során az üzletből kb. 3 m2-es rész egy közös, „Belépő” helyiséget fog 

képezni, amely egy közös területként funkcionál a szomszédos, 29/A/2 hrsz-ú üzlettel.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2014. januári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

- a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  

üzlethelyiséget. 

Az eladási ár  ……………………….- Ft., amely ÁFA-t nem tartalmaz 

Pályázatok beérkezési határideje: 2014. január 14. A pályázatokat konkrét összeg (forint) 

megjelölésével fogadjuk el. 

A vételi szándék bizonyítására 10 %, azaz …………………..- Ft  bánatpénz fizetendő.  

A pályázónak vállalnia kell az utcafronti épület homlokzatának és tetőszerkezetének 

Körmendi Járási Hivatal, Járási Építésügyi Hivatala által hozott VA-02D/EPH/285-

11/2013. számú Határozata alapján engedélyezett átalakítás és felújítás költségeinek az 

üzlethelyiségre eső 2010/10000 tulajdoni hányad arányában megtérítését a kivitelezés 

során.  

A pályázatok elbírálásának határideje a 2014. januári testületi ülés. 

A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2013. november 18. 

 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. sz. melléklet: 

A bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az Önkormányzat OTP 

Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára és az átutalásról szóló 

igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi ajánlattevő 

bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon belül kamat nélkül visszafizetésre 

kerül.  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül 

megkötésre, aki vállalja a jelen kiírás szerinti kötelezettségeket is.  

Az adásvételi szerződés megkötésének határideje:  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot 

megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az 

elővásárlási jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, úgy az erről szóló értesítés 

Önkormányzathoz történő érkezését követő 8 napon belül a nyertes ajánlattevő bánatpénze 

kamat nélkül visszafizetésre kerül. 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő 

átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli. 

A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben kell 

megfizetni.  
Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatának 

határideje az elbírálás közlését követő 7 nap, kivéve, ha a pályázat nyertese maga a bérlő 

(szentgotthárdi 29/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség esetében).  

Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja. 

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat, és a pályázó nem vállalja 

az egyéb, jelen kiírás szerinti feltételeket. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben a legjobb 

ajánlati árat követő ajánlati ár eléri a legjobb ajánlati ár 90%-át - amely minimum a 

meghirdetett eladási ár -, úgy a kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az 

ártárgyalásra a kiíró azokat az ajánlattevőket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb 

ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás időpontjáról, helyszínéről és feltételeiről a 

kiíró értesítést küld. 

Ha eredményes pályázat esetén a legmagasabb árat ajánló nem köt szerződést, a soron 

következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri az irányárat. 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2013. november 27.-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

8/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 

JUBILEUMI MUNKACSOPORT munkája 

 

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

A napirend az elkövetkező hónap két fontos eseményének átbeszélése, szervezési feladatok 

kiosztása. 

Először a munkacsoport néhány tagjával és a Vörösmarty Mihály Gimnázium képviselőivel- 

Balogh Éva igazgatóval és Medgyes Szilvia tagintézmény–vezetővel – megbeszélés folyt a 

november 29-én tartandó 120 éves a Vörösmarty Mihály Gimnázium jubileumi 

rendezvényről. 

Elképzelés szerint a jubileumot a gimnázium falára kifeszítendő Molino is hirdetni fogja.  

A nap tervezett programja az alábbiak szerint alakul: 

- délelőtt és kora délután( kb 13.30-ig ) a jelenlegi diákok számára lesznek programok a 

Színházteremben – előadások, esti műsor részlete stb. 

Ide kapcsolódva polgármester Úr ígéretet tett, hogy Rogán Antal felkéri a 

„Közéletiség és ifjúság „ címmel egy előadás tartására. 

 

- 18.00 órakor kezdődne a Színházban a Gálaest „ Generációk kézfogása” címmel 

Az est során a köszöntőket követően egykori és jelenlegi diákok, tanárok szerepelnek, 

majd másodszor kerül átadásra a Hodászi Ede-emlékplaket. 

Az előadás után iskolatörténeti kiállítás nyílik a Színház aulájában az intézmény által 

bekért régi dokumentumokból, fotókból. 

 

Ezt követően teljes létszámra bővült a Munkacsoport és a decemberi  Mozi névadásáról tartott 

megbeszélést. 

- Legfontosabb  feladatként a Mozi kültéri (fény)feliratának  beszerzését/elkészítését és 

felrakását említi Takáts József. 

-A nap programját Sebestyén Dénes vázolta: 

A Szakmai programot  09.00 órától 15.00 óráig tervezik , helyszíneként a Hunyadi Vendéglő 

lett megjelölve. A szakmai program megnyitására több név is felmerült – V. Németh Zsolt 

államtitkár, Balogh Zoltán miniszter, L.Simon László NKA alelnöke, Halász János helyettes 

államtitkár. 

A nap folyamán  mozival kapcsolatos előadások lesznek ( előadók: Török Gábor, Csuk 

Ferenc, Talabér Ernő, Mayer Rudolf, Karsai Gábor, Pápes Éva, Frank Róza ). 

A centenáriumi rendezvény alkalmából megkeresték azokat a mozikat az országban , amelyek 

100 évesek illetve már betöltötték a 100. évet és meghívták a rendezvényünkre. A meghívást 

többek között elfogadta : Cegléd, Debrecen, Szentes, Pécs, Hévíz, Tata városa. 

E szakmai rendezvény kapcsán kb. 20 főt kell 2 éjszakára elszállásolni. 
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Kora délután kezdődnek a moziban az előadások/ filmvetítés. 3 film kerül vetítésre a Névadó 

előtt- Öt legenda ( 3 D), Jurassic Park (3D) és a Sose halunk meg-ez a film volt az , amelyben 

Csákányi László utoljára szerepelt. Ezen filmek kb. 16.00 óráig levetítésre kerülnek. 

A tervezettek szerint 17.00 órakor kezdődik a Névadó Centenáriumi Ünnepség. 

A köszöntő és az ünnepi beszéd után  a moziról készített film levetítése, majd az Utolsó tangó 

c. film vetítése lesz. Ezt követően Koltai Róbert színművész  emlékezik Csákányi Lászlóra,  

valamint Csákányi László lánya  Eszter, aki néhány dalt is elénekel. 

Az ünnepség az előtérben folytatódik majd , ahol Csákányi László képe kerül leleplezésre, 

továbbá  megtekinthető lesz az alapítókról készült emlékírás, és Csákányi László néhány 

személyes tárgya is. A nap zárásaként pedig felkapcsolják a Mozi kültéri világítását. 

 

 

241/2013. számú képviselő-testületi határozat 

 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m
2
 beépítetlen 

területű ingatlan hasznosítása kapcsán elrendeli annak vizsgálatát, hogy az ingatlanon milyen 

költséggel, hány parkoló kialakítására lenne lehetőség. Kéri e vizsgálat eredményeiről a 

novemberi ülésen való beszámolót. 

 

Beszámoló: 

A fent körülírt ingatlan jellemzői: 

- Terepviszonyok a terület nagy részén egyenletesnek mondható, a hátsó régióban 3-5 m 

szélességben kb. 1-mes szintkülönbségű mélyedés található. A terület kb. 20%-án 

betonozott rész található, mely a korábbi építmények aljzatát képezték a többi rész 

füves terület. 

- A felhajtást az ingatlanra a mellékelt helyszínrajzon jelölt kb. 3 – 3, 5 m szélességű 

feljáró rész biztosítja, mely fektetett szegélykőből lett kirakva. A feljáró és az ingatlan 

között kb, 1.5 m széles aszfaltjárda húzódik, mely járdaszakaszt valószínűleg meg kell 

majd erősíteni az igénybevétel miatt. 

- A terület parkolóként hasznosítása esetén a kavicsozást követően a vízelvezetést is 

meg kellene oldani, mert az ingatlan mögött, amerre jelenleg is lejt a terület, 

magántulajdon van (korábbi Falco terület). A helyszíni tapasztalat szerint a területen 

keletkező csapadék jelenleg elszikkad, ill. a hátsó mélyedésbe szivárog. 

- Továbbá  a járda felőli oldalon a telekhatáron egy gázcsonk és attól kicsit beljebb 

vízóra akna található, melyet a biztonság érdekében el kell keríteni, valamint az 

ingatlan déli oldalán bizonyos távolságot el kell hagyni a szomszédos, 90%-ban 

önkormányzati tulajdonban lévő 1272 hrsz-ú ingatlan felől, mivel az ott lévő faházak 

hátoldalai eléggé összetákolt állapotúak és egy veszélyforrást jelentenek... 

 

Az általunk kalkulált elrendezés alapján 16-19 db parkolásra alkalmas hely keletkezne, 

melynek kialakítási költsége kb. 1.500.000.-Ft., ha a faházak hátoldalát is stabilizálni akarjuk, 

az további kb.  500.000.-Ft költséggel jár. 

A helyszínrajz és a területről készült képek csatolva!  
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II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Városüzemeltető ügyek: 

 

 

 A Szentgotthárd, Füzesi úti utasváró megrongálója ellen indult eljárást a rendőrségen 

2013. október 31-én megszüntette, mivel a szabálysértést elkövető személy kiléte nem 

volt megállapítható. Az utasváró helyreállítását (új utasváró telepítését) megrendeltük. 

Teljesítési határidő: 2013. december 22. Kivitelező: ALMA-REND Kft. 

Hódmezővásárhely 

 

 2013. november 04-én hó-eltakarítási értekezletet tartottunk az állami közútkezelő, a helyi 
közutak tisztításával megbízott SZET Szentgotthárdi Kft., az önkormányzati intézmények, 

a nagyobb szentgotthárdi üzemek és szolgáltatók bevonásával. Szentgotthárdon a város 

közúthálózatának gerincét képező utak állami tulajdonú és kezelésű összekötő utak részei, 

azok városi átkelési szakaszai, ezért az alábbiakban felsorolt városi utakon a síkosság 

mentesítés és hó-eltakarítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata, ezek a 8-as számú 

főútvonal, a Rábafüzesi bekötőút, a Füzesi út, a Széll Kálmán tér, a Május 1. út, a 

Hunyadi út (Május 1. út – Ady E. utca közötti szakasza), az Ady E. utca, a Mártírok út, a 

Széchenyi út, a Tótfalusi út, a Kossuth L. út, a Kethelyi út, az Árpád út, az 

Apátistvánfalvai út, a Máriaújfalui út és a Nyíres út. Az idei télen fennakadásokat okozhat 

a téli útüzemeltetésben is, hogy a Rábafüzesi bekötőút Füzesi úti vasúti átjárótól a kettős 

körforgalomig tartó szakaszának teljes szélességű burkolat-felújítását jövő év április 30-ig 

kell elvégeznie a kivitelezőnek. A SZET Kft.-nek összesen 13 gép áll rendelkezésre a hó-

eltakarítási munkálatokra, ebből három vállakozótól 6 db gép és 7 db saját gép. A kézi hó-

eltakarításban a közfoglalkoztatottak is részt vesznek majd, azonban az új szabályozás 

szerint a novembertől – áprilisig rendelkezésre álló 10 főnek decembertől-áprilisig 

iskolapadba kell ülnie, ezért ők sajnos csak novemberben és áprilisban állnak 

rendelkezésre, amely időszakokban valószínűleg nem lesz szükség hó-eltakarításra. 

 

 Megtörtént az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő kijelölt zárt-
csapadékcsatorna hálózatok, illetve átereszek gépi mosatása. Idén 1605 m zárt-

csapadékcsatorna hálózat mosatását tudtuk elvégezni a költségvetésben erre a célra 

rendelkezésre álló keretből. Kivitelező: HEPI-HP Kft. Bucsu 

 

 Folyamatban van a város központi területén tartózkodó galambok, élve befogó csapdák 

alkalmazásával történő befogása. A csapdák kihelyezését követő másfél hét alatt (2013. 

november 18-ig) 83 db galamb befogására került sor. A befogott galambok az 

állatvédelmi jogszabályok betartását figyelembe véve a Magyar Solymász Egyesület 
tenyésztőihez kerülnek. Jelenleg problémát okoz a Széll Kálmán tér 18. magastetős épület 

tetején tartozkodó galambok befogása. Erre az épületre nem tudják elhelyezni a csapdákat 

a beépítése miatt (a tetőre csak lakáson keresztül lehet eljutni), ezért csak a szemben lévő 

Széll K. tér 20. számú lapostetejű épületre, ahová eddig sajnos nem szálltak át a 

galambok. A csapdák a megállapodásunk alapján 1 hónapig lesznek kint és hetente 

kétszer üríti a megbízott szervezet. Kivitelező: ANIMALX WILDLIFE Bt. 

Székesfehérvár 
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Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház építésére kiadott engedélyek száma: 3 

Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul            

vételi eljárások száma: 

2 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

5 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 1 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 5 

 

 

 

Pénzügyi ügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

November hónapban a munkabérhitel terhére történt a köztisztviselők és közalkalmazottak 

személyi juttatásainak kifizetése. 

Az előző havi Testületi határozatok közül a Gotthard-Therm Kft-nek két alkalommal tudtunk 

utalni: 1 millió forintot, illetve 5.124 ezer forintot. Tartozásunk kb 26 millió forint. 

Az Önkormányzati, Hivatali, Társulási és intézményi kiegyenlítetlen számlák összege kb 100 

millió Ft. Ez az összeg nem tartalmazza a pályázati beruházási számlákat. 

 

2013. december 20-án várunk bevételt – helyi iparűzési adó feltöltést. Az összege 

vélelmezett. Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az adófeltöltés nem 

többletbevétel, annak minden forintjára a 2013. évi költségvetés elfogadása kapcsán kiadást 

rendeltünk!!! 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy Önkormányzatunk kiadásokat 
csak a ténylegesen befolyt bevételből tud teljesíteni, kizárólag akkor, ha az az 
Önkormányzat fizetőképességét, kötelező feladatellátását nem veszélyezteti.   

 

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy döntéseinél a fentieket vegye figyelembe!!!  

Adóhatósági munka: 

 

Felszólítások kiküldése az elmaradt adóbevallások és adóbefizetések teljesítésére. 

Az okmányirodai adatszolgáltatás alapján az  augusztus és szeptember havi  gépjárműadó 

határozatok kiküldése. 

Inkasszó benyújtása a határidőre nem teljesített  adó befizetési kötelezettség esetében. 

A parkoló-bérlethez igazolások kiadása. 

Új ÖNKADÓ-változások feldolgozása.  

Adószámlákra beérkező befizetések folyamatos átvezetése költségvetés részére.  

 

Állandó feladatok:  
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A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

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

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

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

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozathozatalok 

folyamatosan történnek. 

 

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

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása. 

 

Egyéb ügyek 

Egy telekadóval kapcsolatos közigazgatási határozatunk bírósági felülvizsgálata során a 

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Telekadóról szóló 19/2011. (VI.1.) 

önkormányzati rendeletünk 1.§-ának felülvizsgálatát kérte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál 

annak 2011. november 30 és 2012. január 26. közötti állapota miatt. A 2011. május végén 

elfogadott önkormányzati rendeletünkben úgy fogalmaztunk ahogyan a Helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény ezt akkor lehetővé tette – vagyis a belterületi ingatlanokra terjedt ki a 

helyi telekadónk. 2011. november végén a parlament a törvényt módosította és kiterjesztette a 

telekadó lehetőségét a külterületi ingatlanokra is. Mi a rendeletünket ezt követően a 2012. 

januári ülésen egészítettük ki ezzel a résszel – a fenti két hónapban tehát rendeletünk 

kevesebb területre – csak a belterületre – terjedt ki mint amennyire már kiterjedhetett volna – 

vagyis a belterület mellett a külterületre is. A Kúria azt vizsgálja, hogy ez jogszabálysértést 

jelentett-e abban az időben.   

 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  34/2012.(XI.29.) rendelet:  A közterületek használatáról és a közterületek  
                   rendjéről, valamint a közterületek   bontásáról és    helyreállításáról szóló 11/1999.  

                  (IV.1.)   önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem igényel. 

 

- A  35/2012.(XI.29.) rendelet :az Idegenforgalmi adóról szóló  rendelet módosítására a 

2013. november 27.-i ülésen kerül sor. 

 

 

                        IV. Válasz képviselői felvetésekre 
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Dr Sürő Ferenc : Az áramhálózati csatlakozási szerződést az EON győri kirendeltségéhez 

került, ahonnan tévedésből nem küldték meg  az áramvásárlási szerződést, amit sürgetésünkre 

pótolnak. A hálózatra kötés az áramvásárlási szerződés aláírását követően fog megtörténni.  

Kardosné Kovács Márta Mária: Az Arany János u. Széchenyi utca sarkán levő elhanyagolt 

ingatlan tulajdonosát a területének rendbetételére felszólítottuk. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. november 20. 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



 

 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2013. november 

15-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 
ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 

nettó: 
1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- 
Ft 

2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 
3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. A 

projekt 85%-os készültségű. 

Próbaüzem lefolytatása 
folyamatban. A próbaüzem 

2013. december 21-én zárul le. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 
182/2012. 

3.045.000,- Ft 
3.045.000,- 

Ft 
 Nyert! 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 
Önerő Alap 

Belügyminisztérium 

 
211/2013. 11.129.160,- Ft   

Benyújtva 2013.10.11-én, 

elbírálás folyamatban. 



 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,

- Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,

- Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 
 

Kivitelező: UTPLAN ’95 

Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(Zalaegerszeg) 

Kivitelezés 2013. szeptember 

15-én befejeződött, sikeres 

műszaki átadás-átvétel 2013. 

09.23-án, projektzáró 

rendezvény: 2013.10.30. 
Záró beszámoló leadási 

határideje: 2013. november 

30. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése, Önerő 

Alap 

Belügyminisztérium 262/2012. 

 

13.011.505,- 

Ft 

 

 
Nyert! 

12.711.785,- Ft 

Hársas-tó szabad 
strandjának 

fejlesztése – 

vízvezeték kiépítése, 

strand röplabda pálya 

létesítése 

LEADER 

 

Pályázó: 
Horgászegyesület 

Szentgotthárd 

2.838.497,- 

 

2.838.497,- 

 
 

 

 
0,- 

Szerződéskötés, VÍZÉPTEK 

Bt. 

Kivitelezés befejeződött. 

Elszámolás folyamatban. 



 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 
fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124

Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 
Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Támogatási szerződéskötés 
megtörtént. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-4.10.0/A. 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása: 

28/2013. 

 

166.705.790,- 

Ft. 

 

 

141.700.670,

- Ft 

25.005.120,- 

Ft 

Benyújtva 2013. február 27-

én, elbírálás folyamatban. 

Tartalmi ellenőrzés alá 
bocsájtották. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
  

2.160.000,- 

 

Benyújtva, 2013.09.30-án. 

Elbírálás folyamatban. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 
 

1.289.050,- 

 
 

 0,- 
Benyújtva, 2013.09.30-án. 

Elbírálás folyamatban. 



 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 
Kulturális Alap-

Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 

 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

LEADER- 

Együttműködés a 
béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 
Beadási határidő 2013. 

november 29. 

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Nyert! 

Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 
Benyújtva, elbírálás 

folyamatban. 

Leader nádpályázat Leader - 25 000 000,-  0,- 
Benyújtva, elbírálás 

folyamatban. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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

pályázatok helyzete 2013. november 15-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro 
nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, záró 

jelentés beadásra került. 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 
nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 
nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 

befejeződött. 



 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai 

feladatellátási 
hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 7-én zajlott le.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert! Konzorciumi 

szerződéskötés megtörtént. 
Támogatási szerződéskötés 

folyamatban. 

SZEOB óvodai 
intézményegységének 

„óvodafejlesztés” 

pályázata 

Az 
Óvodafejlesztés” 

(kódszám: TÁMOP-

3.1.11-12/2) 

30/2012. TT 

határozat 

- - 
100% 

támogatási 

intenzitású 

forráshiány miatt nem 

részesülhetett támogatásban, 

tartaléklistára került. 

 



 

 

Kerekerdő Tagóvoda 

(Rönök) tetőcsere és 

homlokzat 

hőszigetelése 
 

Tapsifüles Tagóvoda 

(Gasztony) 

fűtéskorszerűsítés, 

hőszigetelés, 

vizesblokk felújítása, 
épület külső és belső 

felújítása, tornaszoba 

kialakítása  

A belügyminiszter 

8/2013.(III.29.) 

BM rendelete, „Az 

egyes 

önkormányzati 

feladatokhoz 
kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól”  

80/2013. KT 

Szentgotthár

d  határozat 
 

21/2013. 

Rönök 

Önk.hat. 

 

30/2013. 
Gasztony 

Önk.hat. 

 

 

 

29.999.946,- 

 

 

 

 
 

 

 

 

              0,- 
Benyújtva 2013. április 26-án, 

elbírálás folyamatban. 
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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2013. november 27-i  ülésére 

 

Tárgy : Beszámoló  Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2013. évi Energia- 

              racionalizálási programterve teljesítéséről és a 2014. évi Energia-racionalizálási 

              programterv javaslata     

 

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2004. évtől készített középtávú energetikai stratégiai 

tervek alapján határoz meg és fogad el éves energetikai programterveket. A 2011. – 2016. 

időszakra vonatkozó koncepciót a Testület a 303/2010. számú határozattal fogadta el. Az 

elfogadott középtávú koncepció alapján évente meghatározásra kerültek az önkormányzati 

intézmények következő évre vonatkozó energia racionalizálási programtervei.  

 

A 2013. évi energia racionalizálási programterv teljesítése : 

- A Képviselő-testület 267/2012.számú határozatával fogadta el a 2012. évi energia-

racionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2013. évi energia-

racionalizálási programtervet.  

- Az önkormányzati intézményeknél és a polgármesteri hivatalban folyó energia 

racionalizálási munkákat és az energiafelhasználás ellenőrzését  2013. évtől a SZET 

Szentgotthárdi kft munkatársaként dolgozó városi energetikus végezte/végzi. Folyamatosan 

figyelemmel kísérte városunk részére kedvező energetikai pályázatokat, továbbá az 

intézményeknél ellenőrizte az energia felhasználást, elemezte az energia számlákat, irányította 

a kisebb volumenű, főleg szabályozástechnikai beruházásokat,  továbbá a 

SZETSzentgotthárdi kft által üzemeltetett intézmények (Gimnázium, Szakorvosi Rendelő) 

fűtéstechnikai karbantartási munkáit.  

A RÉGIÓHŐ kft Felügyelő Bizottsága tagjaként, kezdeményezte a távhőszolgáltatónál a 

szentgotthárdi intézményekben megvalósított, energia megtakarítást eredményező fejlesztési 

munkákat.   

A munkája következtében keletkező költség csökkenésekről, megtakarításokról a 2013. évi 

elszámolói számlák (MVM Partner Zrt, EON-ÉDÁSZ Zrt, GDF SUEZ Zrt, Vasivíz Zrt) 

kézhezvétele után, a 2014. márciusi testületi ülésen számol be. 

 

2013. évi Energia racionalizálási programterv 1.pont 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos energia és 

földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit, annak ellenére, hogy a legutóbbi 

közbeszerzési eljáráson elért gáz- és villamos áram árra a következő két évre kötöttünk, 

kötünk megállapodást. 

2013. évi Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése : 

A villamos energiai és a földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit kihasználva a Sourcing 

Hungary Szolgáltató kft bíztuk meg a közbeszerzés lebonyolításával. Az eredményes gáz 

közbeszerzést követően, a nyertes EON Energiaszolgáltató Kft-vel kötöttünk szerződést, ami 

2014. évben jár le. A szerződésben rögzített 29.06 Ft/m
3
 gázár a megállapodás két éve alatt, 

az előző gázárhoz viszonyítva több mint 30 MFt megtakarítást eredményez.  

A 2014. évre vonatkozó villamos áram közbeszerzése ugyancsak a Sourcing Hungary kft 

lebonyolításában  folyamatban van.  
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2013. évi energia racionalizálási programterv 2. pont 
Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Művelődési ház) belső világítási hálózatának korszerűsítése pályázati 

forrás felhasználásával. 

A 2013. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése 

A  SZEOB (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde)  Bölcsőde  ener-

getikai korszerűsítésére, akadálymentesítésére a NYDOP 5.1.1/B-11-2012-0004 projekt 

keretében megtörtént. A világítás korszerűsítésével egyidejűleg a fűtés korszerűsítése, 

homlokzat- és tető hőszigetelése, hőszigetelt nyílászárók beépítése,. vizesblokkok felújítása is 

megvalósult. Az energetikai korszerűsítések évente cca. 1.85 MFt megtakarítást is 

eredményezhetnek. 

 

A 2013. évi energia racionalizálási programterv 3. pont 
2013-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk 

tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi ( NYDOP 5.1.1/B-11, KEOP 4.9.0. stb.).  

A 2013. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése 
- A kisebb intézményeknél az  alternatív energiaforrások (biomassza, pellet, napkollektor, 

nap-   

elem, vízierőmű) felhasználásának lehetőségeivel részlegesen élve, KEOP-2011-4.2.0/A 

pályázat keretében a Széchenyi Általános Iskola, Vörösmarty Gimnázium, Szakorvosi 

Rendelőintézet, Arany János Általános Iskola, Játékvár Óvoda és Tótágas Bölcsőde, Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,  Városi Színház épületeire összesen 209.9 kW 

teljesítményű napelemeket kívánunk telepíteni. A benyújtott pályázatok (4 db) elbírálása 

folyamatban van.  

- A KEOP 2011-4.4.0 pályázaton induló Carpathia Vízierőmű kft-t támogatva (261/2012. 

számú határozat) önkormányzatunk a duzzasztógátnál létrehozandó kisvízi erőmű építését a 

0167/59.hrsz-ú ingatlan megosztását követően létrejövő, a 0167/73. hrsz-ú ingatlanát 

művelésből kivonva és a kft részére évi 2.4 MFt-ért bérbe adva, segíti elő. A kisvízi erőmű 

létesítésével kapcsolatos minden költség (Földhivatali is) Carpathia Vízierőmű kft-t terheli. 

 

A 2013. évi energia racionalizálási programterv 4. pont 
A kisebb önkormányzati épületeknél előtérbe kell helyezni az alternatív energiaforrások 

felhasználásának lehetőségét (napenergia, pellet, vagy faapríték fűtés).  

A 2012. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése 

Kisebb önkormányzati intézményeknél az alternatív energiaforrások (pellet, faapriték,   

napkollektor) alkalmazásának feltételeit felmérve, saját forrás és pályázati lehetőségek 

hiányában csak a napenergia hasznosításában (lásd 3. pont) történt előrelépés 

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 5. pont  
Önkormányzati fenntartású intézmények illetve épületek RÉGIÓHŐ kft által működtetett 

hőközpontjaiban a felhasználói (szekunder) oldalon szükség szerinti fűtőköri szabályozás 

kiépítése, újabb fűtési körök létrehozásával az igényekhez igazodó hőfelhasználás biztosítása, 

ezáltal az energiaköltségek csökkentése (SZEOB, Arany János Iskola, Polgármesteri hivatal).  

A 2013. évi energia racionalizálási programterv 5. pont teljesítése 
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A RÉGIÓHŐ kft  által működtetett  hőközpontokban  (Tótágas  Bölcsőde, Arany János 

Általános Iskola, Polgármesteri hivatal) a fűtőköri (szekunder) szabályozás korszerűsítése a 

szolgáltató beruházásában megtörtént. 

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 6. pont  
A RÉGIÓHŐ kft által beadott és támogatást nyert KEOP 5.4.0 pályázat 2013. évben történő 

megvalósításának segítése (Mártirok úti és Polgármesteri hivatal épületében levő 

korszerűtlen kazánházak felújítása, kondenzációs kazánok beépítése, távhővezetékek cseréje, 

frekvenciaváltós szivattyúhajtások, távfelügyeleti rendszer kiépítése)    

A 2013. évi energia racionalizálási programterv 6. pont teljesítése 
A RÉGIÓHŐ kft által beadott és támogatást nyert KEOP-2011- 5.4.0 pályázat 2013. évben a 

banki finanszírozás elhúzódása miatt nem valósulhatott meg. A projekt keretében a Mártirok 

úti és Polgármesteri hivatal épületében levő korszerűtlen kazánházak felújítására, 

kondenzációs kazánok beépítésére, távhővezetékek cseréjére, frekvenciaváltós 

szivattyúhajtások, távfelügyeleti rendszer kiépítésére csak 2014. évben kerülhet sor. A 

beruházást követően a földgáz felhasználás  több mint 10 %-os csökkenése várható. 

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 7. pont  
A távhőszolgáltatási rendszerbe megújuló energiaforrások bevonási lehetőségeinek vizsgálata 

3.0 MW teljesítmény határig. Az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosításának 

előkészítése, a szükséges tanulmánytervek, kockázat- és haszon-költség elemzés elkészíttetése. 

A fejlesztéshez pályázati források keresése.  

2013. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése 
A megújuló energiaforrások lehetőségeinek felmérése, hőközpontok lehetséges helyének 

kiválasztása, a beruházás előzetes költségbecslése megtörtént. A számítások szerint 3.0 MW 

teljesítményű, fa-apríték tüzelésű kőközpontok beruházási igénye (telephely vásárlása, 

kazánház, fa-apríték előkészítő, tároló helyiségek építése, távhővezetékek fektetése) elérheti 

az 1.0 milliárd Ft-ot. A hosszú megtérülési idő és a jelenlegi energiaárak (rezsicsökkentés) 

miatt a beruházás nem gazdaságos. 

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 8. pont  
A közvilágítási hálózat korszerűsítésének, energiafelhasználása csökkentésének lehetőségeit a 

jövő évben is vizsgálni célszerű, különös tekintettel a Szentgotthárd-Luzern energiaváros 

projektre.  

2013. évi energia racionalizálási programterv 8. pont teljesítése 
A közvilágítási hálózat ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy újabb világítótestek nem 

kapcsolhatók ki, sőt közlekedésbiztonsági és lakossági igényre újabb bekapcsoltatás történt. A  

Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében a Szabadság ligetbe 17 db Philips 

gyártmányú, korszerű LED világítótest kerület felszerelésre az elmúlt évben. A rendszer 

hivatalos átadása 2013-ban volt.. 

A közvilágítás költségét az áramkereskedők pályáztatása révén elért alacsonyabb villamos 

energia árral sikerült mérsékelnünk. A közvilágítás energia díját (a számla többi részét az 

energia adók és a rendszerhasználati díj teszi ki, ami alig változott az elmúlt évhez képest) az 

inflációt is figyelembe véve, több mint 15 %-al sikerült csökkentenünk.  

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 9. pont  
Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energiahatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése külső szakérték 

bevonásával.  
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2013. évi energia racionalizálási programterv 9. pont  
Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében szervezett  Workshop Szentgotthárdon 

és Luzernben, a szentgotthárdi iskolákban tájékoztató az energia hatékonyságról,   

közvilágításról, napelemes villamos energia termelésről, kisvízi erőmű építéséről, a  

biomassza fűtés jelentőségéről, prospektusok, a Szabadság ligeti LED-es közvilágítása 

(Philips BGP303) is az energiacsökkenést eredményező környezettudatos módszerek 

elterjesztését szolgálták.  

Szórólapokat juttattunk el valamennyi szentgotthárdi háztartásba ami részuben az 

Energiavárossá válással kapcsolatos információkat, részben az energiafelhasználás 

racionalizálásával kapcsolatos információkat tartalmazta.  

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 10. pont  
A Szentgotthárd Energiaváros (TPPA/2011/03/07) cím elnyeréséhez szükséges 

feltételrendszernek való megfelelés érdekében a szükséges teendők megtétele.  

2013. évi energia racionalizálási programterv 10. pont  teljesítése 
A gondos és szakszerű előkészítő munka és az azt követően benyújtott pályázat sikeresnek 

bizonyult, városunk elsőnek Magyarországon megkapta a „Szentgotthárd Energiaváros” 

címet. 

 

2013. évi energia racionalizálási programterv 11. pont  
Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti rendszerének 

kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.   

2013. évi energia racionalizálási programterv 11. pont teljesítése 
Pályázati lehetőség és önkormányzati forrás hiányában a program nem valósult meg. 

 

 

A jövőben lehetséges energiaracionalizálási irányok: 

 

- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása, a közüzemi tarifák háttérbe szorulása és 

egyéb világpiaci okok miatt a következő években  az energia árak emelése várható. Tekintve, 

hogy az önkormányzati intézmények jelentős energia felhasználók, ezért az áremelkedések 

önkormányzatunknak jelentős, évente akár 5 – 10 MFt  többletkiadást is jelenthetnek.  

- Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe 

energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. Pl.: közoktatási, szociális 

alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése (NYDOP 5.1.1/B-11), intézmények 

korszerűsítése NYDOP 5.3.1./A.  Az előbbi esetben elsősorban a Színház,  a Polgármesteri 

Hivatal épülete, az Arany János  Általános Iskola régi épülete homlokzatának utólagos 

hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje lenne megvalósítható. 

 

- Emlékeztetőül, az ismert energetikai felmérési tervünk szerint, az intézményeink energia 

költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia, 

míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb 

megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne 

elérni.  

A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hővesztességeinek a csökkentésével, a fűtési 

körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és  a 

termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.  

Az épületek  falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os  csökkenését 

eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % 
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hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-

15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést,  míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos 

beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.  

Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 

év alatt megtérül. (Pl. a polgármesteri hivatal ablakainak utólagos résszigetelése cca. bruttó 

900 eFt-ba kerülne és cca. évi bruttó 500 eFt megtakarítást eredményezne)  - ismételten 

megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi 

beruházással a nyílászárok hőszigetelésének javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével, 

hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus 

radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehetne elérni.  

 

- Az energetika területén a továbbiakban is foglalkozni kell az alternatív energiaforrások 

(vízi- és napenergia, kapcsolt hő- és villamos energia, bio-metán) alkalmazásának egyes 

kérdéseivel és lehetőségeivel is.  

 

- Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia vesztességet 

tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A SZET Szentgotthárdi kft 

fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés mellett az eszközök szervezett 

karbantartása is. Ez új szemléletet, új hozzáállást jelent ezekhez a kérdésekhez. Az 

intézmények karbantartási szerződéseiben ezekre is hangsúlyt fogunk fektetni. Ennek része, 

hogy az energiafelhasználást, illetve az energiafogyasztó eszközök működésének a napi szintű 

ellenőrzését szere4tnénk megvalósítani. Az ehhez szükséges forrásokat a jelentős 

költségmegtakaríthatóság érdekében, önkormányzatunknak biztosítania kell. 

 

- Megállapítható, hogy a 2013. évi Energia-racionalizálási programterv alapján készült 

felmérések, tervek, javaslatok (fűtési energiacsökkentés résszigeteléssel, fűtési szekciók 

kialakításával, szabályozástechnikai eszközök beépítésével, intézmények világítási 

rendszerének korszerűsítése) az elmúlt évektől eltérően, nagyobb, de nem elegendő 

mértékben valósultak meg. A programterv teljesítéséhez több és kedvezőbb pályázati 

lehetőségre továbbá jelentősebb önkormányzati forrásra lenne szükség. 

Az energia racionalizálást lehetővé tevő  beruházások kényszerű elhalasztása, nem 

megfelelő ütemű megvalósítása miatt több millió Ft-os  költségvetési pénz vész el  évente 

az önkormányzati intézmények rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig  pazarló 

energiafelhasználása miatt.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az energetikának a következő években az eddigieknél nagyobb szerepe lesz, azzal 

folyamatosan továbbra is foglalkozni kell. Ehhez nyújt segítséget a 303/2010. határozattal 

elfogadott, 2011. – 2016. évekre vonatkozó  Energetikai Stratégiai terv, ami – mint azt az 

előző, 2004 – 2010. közötti időszakra vonatkozó is mutatja - több önkormányzati ciklust ível 

át.  

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati intézmények   

2013. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az 
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Előterjesztés 1.sz. mellékleteként csatolt, az Energetikai Bizottság által javasolt 2014. év 

végéig szóló   Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 

2013. évi Energia-racionalizálási Programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, 

az 1.sz mellékletként csatolt 2014. évi Energia-racionalizálás Programtervet az alábbiak 

szerint …………………….…….……………………………javasolja megváltoztatni 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás műszaki irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2013. 11. 14.  

 

                                                                                                    Fekete Tamás  

                                                                                             városüzemeltetési vezető     

Ellenjegyezte :  

                              Dr Dancsecs Zsolt 

                                       jegyző    
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1. számú melléklet 

Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv 

javaslata 2014. év végéig 

 

1./ Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos 

energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit arra is figyelemmel, hogy 2014-ben 

a két évre kötött földgáz vásárlási szerződésünk is lejár és új szerződést kell kötni. 

 

2./ Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó lévő épületek és 

intézmények (SZEOB, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium, Polgármesteri hivatal, 

Színház) belső világítási hálózatának korszerűsítése pályázati forrás felhasználásával. 

 

3./ 2013-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk 

tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi ( NYDOP 5.1.1/B-11, KEOP 4.9.0, stb). 

     
4./ A kisebb önkormányzati épületeknél továbbra is előtérbe kell helyezni az alternatív 

energiaforrások felhasználásának lehetőségét (napenergia, pellet, vagy faapríték fűtés). 

 

5./ A RÉGIÓHŐ kft által beadott és támogatást nyert KEOP 5.4 pályázat 2014. évben történő 

megvalósításának segítése (Mártirok úti és Polgármesteri hivatal épületében levő korszerűtlen 

kazánházak felújítása, kondenzációs kazánok beépítése, távhővezetékek cseréje, 

frekvenciaváltós szivattyúhajtások, távfelügyeleti rendszer kiépítése) 

 

6./ Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) energetikai berendezéseinek tervszerű 

karbantartására megállapodás kötése a SZET Szentgotthárdi kft-vel 

 

7./ A távhőszolgáltatási rendszerbe megújuló energiaforrások bevonási lehetőségeinek 

vizsgálata 3.0 MW teljesítmény határig. Az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek 

biztosításának előkészítése, a szükséges tanulmánytervek, kockázat- és haszon-költség 

elemzés elkészíttetése. A fejlesztéshez pályázati források keresése. 

 

8./ A közvilágítási hálózat korszerűsítésének, energiafelhasználása csökkentésének 

lehetőségeit 2014. évben is vizsgálni célszerű, különös tekintettel a Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projektre, illetve a lámpatestenként vezérelhető LED világítótestekre. 

 

9./ Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energiahatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség esetén - 

külső szakértők bevonásával. Az Energiaváros programban foglaltak minél szélesebb körű 

megvalósítása – tekintettel az ebben vállalt kötelezettségek megvalósulásának következő 

ellenőrzésére is.  

 

10./ Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti 

rendszerének kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.   
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok, jövőre vonatkozó tervek 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A Múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok: 

 

A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 2013. január 1-jétől került a 

szentgotthárdi önkormányzat fenntartásába, és – jogszabály alapján - a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár tagintézménye lett.  

 

A Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratot a Magyar Államkincstár elfogadta, 

megtörtént a törzskönyvi bejegyzése. A tagintézmény ez alapján közérdekű muzeális 

kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed a szentgotthárdi kistérség területére. Az intézmény neve 

kiegészült a helytörténeti megnevezéssel is. A korábbi fenntartó sikertelen próbálkozásai után 

év közben Önkormányzatunk is kezdeményezte a szlovén nemzetiségi bázisintézménnyé 

nyílvánítást, ezt a Minisztérium a működési engedélyében jóvá is hagyta. 

 

Az átadás-átvétel nem történt zökkenőmentesen, kevés, néha egymásnak ellentmondó 

információkkal rendelkeztünk az intézményről, mind a költségvetés, mind a műszaki adatok 

vonatkozásában, a múzeumot érintő pályázat anyaga pedig a mai napig a Savaria Múzeumban 

van.  Nehezítette az átvételt a múzeumra vonatkozó jogszabályok változása, a Savaria 

Múzeumban a vezetők többszöri változása.  

 

A múzeum április 01-től tart nyitva, megbízási díjas gondnokkal, továbbá augusztus végéig 

megbízási díjas tárlatvezetőt alkalmazva -> szeptember 1-jétől kinevezett, 8 órás 

közalkalmazott, aki a tárlatvezetés mellett a takarítási feladatokat is ellátja (áprilistól 

augusztus közepéig közcélú munkás takarított). Az idei költségvetésbe betervezett,  tavasszal 

meghirdetett múzeumpedagógusi állásra sajnos nem volt jelentkező (itt szlovén szakos tanári 

diploma a követelmény), a feladatokat jelenleg megbízási díjas szlovén tanár látja el 

alkalmanként. Az intézmény ismét meghirdette ezt a 8 órás közalkalmazotti állást, január 01-

jétől tervezik betölteni.  Bár 2013. év elején pénzügyileg már jóváhagyta a Képviselő-testület, 

ehhez plusz álláshelyek jóváhagyása is szükséges a fenntartó részéről, az intézmény 

összlétszáma ezzel 7 –ről  9 – re nő, lásd: költségvetés tervezete. 

 

A múzeum karbantartási feladatait májustól a SZET Szentgotthárdi Kft. látja el, az épületen 

kívüli feladatokat pedig a gondnok végzi. 

 

A költségvetés kapcsán az intézményre 2013-as évben 10 hónapra terveztünk, összesen 4.5 M 

Ft összeggel, ebből 1.160.000,- Ft volt az Önkormányzat hozzájárulása. Ez az összeg idén 

elegendőnek bizonyult. 2014. évben az intézmény tervezett költségvetése (12 hónapra) 7.831 

e Ft, ebből várhatóan csak 3.140.000,- Ft az állami támogatás, 300 e Ft pedig a saját bevétel, 

tehát 4.391.000,- forintot biztosít az Önkormányzat saját forrásból az intézmény 

fenntartásához. 
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Bár az átvétel során és azt követően is több „rémhírt” is terjesztettek arról, hogy az 

Önkormányzat a Múzeumot bezárja vagy nem megfelelően fogja működtetni, a valóság ezzel 

szemben az, hogy az önkormányzati működtetés nem egészen 1 éve alatt több előrelépést is 

tett az intézmény. A múzeum nyitva tartása állandó jelleggel megoldódott, hiszen egész 

évben, keddtől szombatig minden nap nyitva tart 11-től 15 óráig, bejelentkezés/igény esetén 

egyéb időben is. Elmondhatjuk, hogy a múzeum „marketingje” is kedvezőbb fordulatot vett 

január óta, illetve áprilisban ünnepélyes keretek között nemcsak megtartottuk a múzeum 

alapításának 30. évfordulóját, de színesítettük az intézmény szolgáltatásait és „A ciszterek 

Szentgotthárdon” címmel állandó kiállítást avattunk. 

 

Reményeink szerint mindezekkel nem ért véget a múzeum fejlesztéseinek sora és az 

elkövetkezendőkben megvalósulhat az épület külső szigetelése, a látogatottság növelése és 

további állandó vagy időszaki kiállítások rendezése – lásd: lentebb.  

 
 

II. Helytörténeti értékek megjelenítése: 

 

A múzeum bázisintézménnyé nyilvánításával párhuzamosan a Képviselő-testület 

kezdeményezte, hogy készüljön előterjesztés a novemberi testületi ülésre arról, hogy az addig 

összegyűlt helytörténeti értékeket hol és milyen formában lehet majd megjeleníteni. Ennek 

bemutatására az alábbi táblázatot készítettük, de a Képviselő-testület további javaslatait is 

örömmel vesszük: 

 

Pável Ágoston 

Helytörténeti és 

Szlovén 

Nemzetiségi 

Múzeum 

A Múzeum kapcsán fentebb már szót ejtettünk arról, hogy a ciszterek 

életéről állandó kiállítást alakított ki az intézmény a Helytörténeti Klub 

közreműködésével.  

 

Az épület emeleti szintjén a fazekas kiállítás helyén további állandó 

vagy időszaki kiállítások rendezését is tervezzük, egyrészt a már 

bemutatott  kaszagyári kiállítás anyagának elhelyezését. A kaszagyári 

múltat érintően távlati terv a területen található ipartörténeti emlékek 

bemutatására múzeum kialakítása a kaszagyár területén. 

 

Másrészt jövőre – a szentgotthárdi csata 350. évfordulóján - a 

csatával kapcsolatos kiállítás rendezése is napirenden van a múzeum 

emeleti szintjén, a Helytörténeti Klub már meg is kezdte a kapcsolódó 

gyűjtő munkát. A kiállítás megvalósítására már pályázatot is nyújtott 

be az Önkormányzat.  

 

Az intézmény ezen túlmenően az összegyűjtött helytörténeti értékek 

bemutatására a  múzeum földszintjén lát lehetőséget, a szlovén néprajzi 

kiállítás és a látványraktárban található fazekas és más tárgyi emlékek 

bemutatásának megtartása mellett. 

 

Csákányi László 

Filmszínház 

A mozi elnevezése okán olyan relikviákat kapunk a névadótól, mint 

annak sminktáskája, szemüvege, stb. Terveink szerint az előtér 

átalakítását követően a kialakítandó (emeleti) galéria helyet ad majd 

egy kisebb, de állandó Csákányi László emlékkiállításnak is, illetve a 

mozi történetével kapcsolatos megemlékezésnek is. 
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További kiállítási hely lehet a városban a színház, a városi galéria, de akár a kolostorépület 

(Közös Önkormányzati Hivatal) folyosója is. A kolostorépület esetleges komplex felújítása 

során a tetőtérben vagy a pincében is kialakítható további kiállítófelület, illetve a ciszter 

könyvtárat is feltétlenül érdemes lenne felújítani és megnyitni a látogatók előtt. 

 

(A Helytörténeti Klub folyamatosan dolgozik, ennek keretében gyűjti és feldolgozza a 

helytörténeti vonatkozású emlékeket. Áttekintették a ciszter irattárt, az értékes iratanyagot 

kiválogatták, digitalizálták, stb., de a kiállítások is a Klub közreműködésével jöhettek / 

jöhetnek létre.)  

 
 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Múzeum átvételével 

kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

2. A Képviselő-testület a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (köz)alkalmazotti 

létszámát 9 főben határozza meg, ennek keretében a múzeumi tagintézmény kapcsán 1 fő 

közalkalmazottat 8 órában tárlatvezető-takarítói feladatok ellátására és 1 fő 

közalkalmazottat 8 órában múzeumpedagógusi feladatok ellátására biztosít. 

Határidő: 2014. január 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Molnár Piroska igazgató 

 

3. A Képviselő-testület a helytörténeti értékek bemutatásával kapcsolatban a következő 

javaslatot teszi: ………………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. november 18. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyyző 

 

 

 

 

 



 

 
100 

1. számú melléklet 

 

 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

A múzeum átvételével kapcsolatos tapasztalatok 

 

A szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 2013. január 

1-jétől a szentgotthárdi önkormányzat fenntartásába került, a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

tagintézménye lett. A Magyar Államkincstár elfogadta alapító okiratát, s megtörtént a 

törzskönyvi bejegyzése. 

 

Az alapító okirat szerint: 

 

Múzeum: közérdekű muzeális kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed a szentgotthárdi kistérség 

területére 

Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést, őrzi, gondozza a 

kulturális javak szaktevékenység keretében kialakított és nyilvántartott gyűjteményét, azt 

kiállításon bemutatja  

Biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 

kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás 

folyamatához. Közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; együttműködik 

a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és 

iskolán kívüli nevelés céljainak elérését. 
Kiállítások megrendezésével, közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást 

nyújt. 

Részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 

koordinálásában és szakmai támogatásában; 
A magyarországi szlovének történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás. 

 

A 2013. évi munkatervben szereplő múzeumi feladatok 

 

1. A működés fizikai és személyi feltételeinek javítása 

1.2. A Pável Ágoston Múzeum feladatainak ellátásához személyzet (gondnok, tárlatvezető és 

múzeumpedagógus) alkalmazása. 

 

Április 1-je óta tart nyitva a múzeum. Azóta megbízási díjas gondnokot alkalmazunk. 

Áprilistól augusztus végéig megbízási díjas tárlatvezetőt (a szlovén irodalmi nyelvet és a 

tájszólást egyaránt ismerő) alkalmazunk, szeptember 1-jétől kinevezett közalkalmazott, 

aki a tárlatvezetés mellett a takarítási feladatokat is ellátja. (áprilistól augusztus közepéig 

közcélú munkás takarított). Július 15-től augusztus 31-ig diákmunkás segített a 

múzeumban (szlovén irodalmi és tájnyelven beszélő). A tavasszal meghirdetett 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/
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múzeumpedagógusi állásra nem volt jelentkező (itt szlovén szakos tanári diploma a 

követelmény), a feladatokat megbízási díjas szlovén tanár látja el alkalmanként. Ismét 

meghirdettük az állást, január 1-jétől tervezzük betölteni. (Így plusz 1 álláshely 

jóváhagyása szükséges.) 

A múzeum karbantartási feladatait a Közszolgáltató, májustól a SZET látja el. Az 

épületen kívüli feladatokat a gondnok végzi. 

 

2. Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek bővítése 

2.5. A Pável Ágoston Múzeum mint tagintézmény bekapcsolása az információszolgáltatásba 

A könyvtár honlapján létrehoztunk a múzeum számára is egy menüpontot. Feltöltése 

folyamatban van. November hónapban megvalósul a múzeumban is az internet-

hozzáférés. Az informatikai eszközök karbantartása folyamatos, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokon használják. 

 

6. Marketing 

6.10. A múzeumi SI-HU pályázatok eredményes megvalósítása érdekében kapcsolattartás a 

szlovéniai partnerintézményekkel (Muraszombati Területi Múzeum, Lendvai Galéria) és a 

Savaria Múzeummal. 

A SI-HU projekt fenntartási idejében a Savaria Múzeum munkatársai szervezik a 

foglalkozásokat. A könyvtár pályázatai révén a bevont oktatási-nevelési intézmények 

csoportjai is rendszeresen részt vesznek múzeumi foglalkozásokon, csoportos 

tárlatvezetésen. A Szlovén Szövetség közreműködésével sok szlovéniai csoport látogat a 

múzeumba. A tárlatvezetést nyitvatartási időn kívül is vállaljuk bejelentkező 

csoportoknak, így nagy a látogatottsága a múzeumnak.  

A múzeumot mind a honlapon, mind helyi és szlovéniai sajtótermékekben 

népszerűsítjük, Szent Ivánkor éjszakai nyitva tartással, a szeptemberi őszi fesztivál 

idején ingyenes és meghosszabbított hét végi nyitva tartással vártuk a látogatókat.  

Rendszeresen beszámolunk a helyi és a megyei lapokban a múzeum rendezvényeiről.  

 

10. Múzeumi tevékenység 

 

10.1. A múzeumi tagintézmény működési feltételeinek biztosítása 

A személyi feltételek biztosítása: Jelenleg múzeumpedagógus hiányzik, a feladatot 

megbízási díjas szlovén tanár alkalmazásával oldjuk meg. Új pályázat kiírásával január 

1-jétől kívánunk pályakezdőt alkalmazni. 

A tárgyi feltételek biztosítása: A múzeum felújított, bútorzata, informatikai eszközei 

újak. Az internet-csatlakozás kiépítése november végéig megtörténik.  

Költségvetés: A 2013-as évben a tervezett összeg elegendő. A múzeumpedagógus bére 

részben megmarad. Nem terveztünk viszont olyan költségeket: tisztítószerek, takarítási, 

kertgondozási eszközök, amelyek szükségesek. Nem tudtuk előre a közüzemi díjak 

összegét, de előre láthatólag egymást kiegyenlítik.  

Működési feltételek: Kevés információt kaptunk – dokumentációt csak nagy 

nehézségek árán – a műszaki feltételekről, így zökkenők is akadtak. (Internet-

csatlakozás, korlátlift, szabványossági jegyzőkönyvek) Még tavaly az összes közüzemi 

szolgáltatóval új szerződést kötöttünk, illetve módosítottuk a korábbi szerződést. 

Szakmai működés: Mivel a munkatársak között sem néprajzos, sem múzeológus nincs, 

de még csak szlovén nyelvtanár sem, így teljes egészében nem tudunk megfelelni a 

közérdekű gyűjtemény követelményének. A működési engedélyben megfogalmazott 

kiállítóhelynek viszont megfelelünk. A nyitvatartási időben a követelményeknek 

megfelelő tárlatvezető látja el a feladatot, a nyári nagyobb forgalom idején diákmunkás 
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segítette. A múzeumpedagógiai foglalkozások idején szlovén szakos tanárt alkalmazunk 

megbízási díjjal. 

A múzeum nyitva tartását a téli hónapokban is biztosítjuk, így egész évben keddtől 

szombatig 11-től 15 óráig nyitva tart a múzeum, csoportok bejelentkezése esetén egyéb 

időben is. 

Áprilisban – a múzeum 30. évfordulóján ünnepséget tartottunk és A ciszterek 

Szentgotthárdon c. kiállítást készítettük el. 

 

10.2. Az alkalmazottak szakmai képzése 

Múzeumpedagógus alkalmazása esetén a szlovén nyelvtanárnak szakmai 

továbbképzésen kell részt vennie. Ez 2014-ben esedékes legkorábban.  

10.3. A SI-HU projektek fenntartása külső szakemberek bevonásával 

A Savaria Múzeum munkatársai rendszeresen jelen vannak a Pável Ágoston 

Múzeumban: ők végzik az állományrevíziót, illetve a pályázat fenntartási idejében 

szervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ők vezetik. Ezen kívül minden olyan 

információval szolgálnak, amihez helyben nincs hozzáférésünk.  

10.4. Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, nevelési-oktatási intézmények bevonása a 

foglalkozás-sorozatokkal 

Mind a szentgotthárdi, mind a vidéki iskolák tanulócsoportjai részt vettek 

foglalkozásokon, tárlatvezetésen. Az olvasótábori csoportok mellett óvodások is 

látogatták csoportosan a múzeumot. Mind foglalkozáson, mind tárlatvezetésen részt 

vettek.  

 

10.5. Kapcsolatépítés a Szlovén Kulturális és Információs Központtal, az Országos Szlovén 

Önkormányzattal, valamint szlovéniai partnerintézményekkel (Muraszombati Területi 

Múzeum, Lendvai Galéria) 

Hivatalosan is felvettük a kapcsolatot a Savaria Múzeum igazgatójával a szakmai 

feladatok ellátása érdekében. (A múzeumi tevékenység jelentős részét csak szakemberek 

– néprajzosok, múzeológusok – végezhetik, így több feladat ellátásához a 

közreműködésükre, illetve szolgáltatás-megrendelésre van szükség.) 

A szlovéniai partnerekkel együttműködési megállapodás még nem született. 

Az önkormányzat a magyarországi szlovén szervezetekkel vette fel a kapcsolatot, s 

kötött együttműködési megállapodást. 

10.6. A múzeum látogatottsága növelésének érdekében városi és kistérségi iskolás csoportok 

bevonása mind a múzeumpedagógiai programba, mind a tárlatlátogatásba.  

Mind a városi, mind a kistérségi nevelési-oktatási intézményeknek felajánlottuk a 

tárlatvezetést és a foglalkozásokat is. Sokan éltek vele. 

11. Pályázati tevékenység 

11.5. SI-HU pályázat fenntartása szlovén partnerekkel (A megélt táj) 

A pályázatban vállaltaknak megfelelően folyik. 

11.6. SI-HU pályázat megvalósítása szlovén partnerekkel (Kézműves akadémia) 

Eddig még nem valósult meg. 

 

Problémák a múzeum átvételével és a működéssel kapcsolatban: 

A tagintézmény átvételekor nagyon kevés információval rendelkeztünk a költségvetéséről, a 

műszaki dokumentációja nem állt rendelkezésünkre, a pályázat anyaga a mai napig a Savaria 

Múzeumban van. 2012-ben szinte egész évben zárva volt, így a fenntartási költséget nem 

tükrözték a számlák. 2013 áprilisában nyílt meg először tényleges kapacitással a felújított 

épület. Szakképzett múzeológus és néprajzos híján a szakmai munkának csak töredékét tudjuk 
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elvégezni, restaurálást, állományba vételt, revíziót csak a Savaria Múzeum munkatársai 

végezhetnek, szolgáltatás-megrendelés keretében. 

Nehezítette az átvételt a múzeumra vonatkozó jogszabályok változása, az együttműködés 

kialakítását a Savaria Múzeumban a vezetők többszöri változása.  

A vagyonkezelő és a minisztérium számára történő adatszolgáltatás – éppen a szükséges 

dokumentumok, leltárak hiánya miatt – csak a szombathelyi múzeum munkatársainak 

segítségével történhetett meg. A műszaki dokumentáció nagy része még most is hiányzik, 

nem sikerült megszerezni Szombathelyről. 

 

Tervek a múzeum fejlesztésére: 

- Szükséges az épületének külső szigetelése, a homlokzat festése, az épület melletti járda 

kijavítása, illetve a garázs felé az út lezárása a járműforgalom elől, hogy a látványraktár 

támfalát megvédjük a bedőléstől. 

- Januártól szlovén nyelvtanári diplomával rendelkező múzeumpedagógus alkalmazása, 

szakmai továbbképzése. 

- A látogatottság növelése a tanulóifjúság bevonásával, rendkívüli nyitva tartások szervezése, 

rendszeres foglalkozások tartása. 

- Az épület emeleti szintjén a fazekas kiállítás helyén állandó vagy időszaki kiállítások 

rendezése: a kaszagyári kiállítás anyagának elhelyezése, a szentgotthárdi csatával kapcsolatos 

kiállítás rendezése. Az összegyűjtött helytörténeti értékek bemutatását is a múzeumban 

tervezzük, a földszinti szlovén néprajzi kiállítás és a látványraktárban található fazekas    

és más tárgyi emlékek bemutatásának megtartása mellett. 

 

Szentgotthárd, 2013. november 17. 

 

Molnár Piroska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


