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Alapító Okiratának módosítása
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új lakások építésének lehetőségeiről.
17. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról,
különös tekintettel a
köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel,
hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos
tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda részére játékok vásárlása
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények : Szentgotthárd Város Önkormányzata a 72/2014. számú határozatában nem
támogatta a SZEOB Játékvár Óvoda területén pályázati forrással és önkormányzati önrésszel
tervezett műfüves ovi focipálya létesítését. Ugyanakkor a Képviselő-testület kinyilvánította,
hogy a műfüves ovi focipálya tervezett önrésze értékhatáráig támogatni fogja udvari játékok
beszerzését.
A Játékvár Óvoda vezetése és a városüzemeltetési iroda munkatársai előzetes felmérése
alapján az alábbi udvari játékok beszerzését és elhelyezését javasoljuk :
1 db hatszögletű fortuna
968.200,- Ft
1 db egypontos forgóhinta
512.450,- Ft
1 db speedy forgó
525.500,- Ft
1 db mini fészekhinta
465.000,- Ft
-------------------------------------Összesen
2.471.150,- Ft + ÁFA
A szállítónál elért kedvezmények után 1.972.920,- Ft + ÁFA összesen 2.505.608,- Ft
A tervezett kültéri játékok használata nagyban hozzájárulhat az óvodás korú gyermekek
mozgáskoordinációs készségének fejlesztéséhez,
mozgásigényének kielégítéséhez,
egészséges testi fejlődésükhöz., a mozgás gazdag életmód iránti igényük kifejlődéséhez.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT ÓVODAI JÁTÉKOK BESZERZÉSÉHEZ :








Mi indokolja a játékok beszerzését ? – az óvodások egészséges testi fejlődéséhez
elengedhetetlen a mozgásigényüket kielégítő udvari játékok megléte. Fontos, hogy az
intézmény rendelkezzen korszerű, a gyermekek életkorának mdegfelelő játékszerekkel,
játszóeszközökkel a szabadban való tartózkodás esetén.
Mi az udvari játékok vásárlásának hosszú távú kihatása? – a felnövekvő gyermekek
egészségi állapota, mozgáskoordinációs készsége, testtartása jobb lesz. Az e témájú
országos felmérések szerint egyre több gyermeknél mutatható ki gerincferdülés, helytelen
testtartás, ami a rendszeres testmozgást igénylő játékokkal megelőzhető.
milyen hosszú távra hat ki?: - a jó minőségű, játékok élettartama min. 10 évig biztosítják
az óvodások egészséges testi fejlődését
mi történik a játékok vásárlásának elmaradása esetén?: - Az udvaron tartózkodás esetén
kevesebb játékszeren való mozgásra lesz csak lehetőségük a gyermekeknek ami nem
szolgálja a gyermekek megfelelő fejlődését.
Az udvari játékok vásárlásának pénzügyi forrásai rendelkezésre állnak-e? –
Önkormányzatunk a szükséges forrásokkal rendelkezik, a műfüves ovi focipálya tervezett
önrészének átcsoportosításával a pénzügyi fedezet biztosítható.

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

Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB Játékvár Óvoda
részére --------- Ft-ot biztosít az előterjesztésben szereplő játékok megvásárlásához az
általános tartalékkeret terhére.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete nem támogatja a SZEOB
Játékvár Óvoda részére az előterjesztésben szereplő játékok megvásárlását
Szentgotthárd, 2014. június 12.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: A SZEOB Alapító Okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A SZEOB Alapító Okirat módosítása több szempontból indokolt – ezek az alábbiak:
1.) A gasztonyi és a rönöki óvoda kiválása:
Áprilisban már tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a rönöki és a gasztonyi
képviselő-testület is olyan döntést hozott, amellyel a tagóvodáik kiválását kezdeményezték a
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) intézményből azzal,
hogy 2014. július 01. naptól az alapító önkormányzatok fenntartásában működjön tovább
önálló intézményként. Döntésüket elfogadva a Társulás tagönkormányzatai, így Szentgotthárd
Város Önkormányzata is, jóváhagyták az ezzel kapcsolatos Társulási Megállapodás
módosítást.
Az átszervezéssel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§
(3) b) és (4) pontja és 84.§ (3) bekezdésében foglaltakat is teljesítettük, vagyis beszereztük a
szükséges véleményeket, illetve határidőben meghoztunk minden határozatot.
2.) SNI-s germekekről való rendelkezés:
További átszervezésnek minősül, hogy az intézmény köznevelési feladataiból kiemelésre
kerül a sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek ellátása.
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
Amennyiben ez bent marad az okiratban, úgy minden SNI-s feladathoz mind a személyi, mind
a tárgyi feltételeket biztosítani szükséges az intézményben. (Egyes esetekben a Szakértői
Bizottság így is hoz olyan döntést, amely szerint a normál óvodai csoportban is nevelhető az
SNI- s gyermek, de ebben esetben megbízással lehet biztosítani a szükséges szakembert az
intézménynek).
3.) Az intézmény képviseletére jogosult rend megváltozása - az igazgató helyettesítése.
4.) Az intézmény idegen nyelvű elnevezésével kapcsolatos pontosítás – a Játékvár
óvodára vonatkozik.
5.) A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. ( XII.29. ) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől
érvényes, alaptevékenység besorolási kódok változása miatt.
A fentiek alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítása szükséges.

A módosító okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete, a törlésekkel, módosítással
egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az intézmény
módosított Alapító Okiratát jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2014. június 12.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT (SZEOB)
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Szentgotthárd Város
Önkormányzata által 2013. augusztus 15. napján kiadott és egysége szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013
(XII.29.)NGM rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja.
1.) Az alapító okirat bevezető szövege az alábbira módosul:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarlak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § ( 3 )
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet, a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013 ( XII.29.)NGM rendelet szerinti tartalommal az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki:
2.) Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbira módosul:
4.

Intézményegységei: Egyesített Óvodák ( 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. )
Tótágas Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.)
Egyesített Óvodák telephelyei:

4.1

Székhely óvoda: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
Idegen nyelvű megnevezése: Spielburg Kindergarten
Vrtec Grad Igrače
4.1.2. Tagóvodái:
4.1.2.1 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Csillagvirág Tagóvodája, 9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.
4.1.2.2 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Micimackó Tagóvodája, 9963 Magyarlak, Temető u. 1.
4.1.1.

3.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbira változik
6. Az intézmény alapító szerve(i), székhelye(i):
6.1
Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

6.2
6.3.

Csörötnek Község Önkormányzata
9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.
Magyarlak Község Önkormányzata
9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173.

4.) Az alapító okirat 14. pontja az alábbiakban változik:
14
Az intézmény csoportjainak száma:
14.1. Egyesített Óvodák
 Játékvár Óvoda
 Csillagvirág Tagóvoda

14.2.

11
1

 Micimackó Tagóvoda

1

Egyesített óvodák összesen:

13

Tótágas Bölcsőde

4

5.) Az alapító okirat 15. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:
15.
Az intézménybe felvehető maximális létszám:
15.1. Egyesített Óvodák
 Játékvár Óvoda
 Csillagvirág Tagóvoda

15.2.

240 fő
25 fő

 Micimackó Tagóvoda

25 fő

Egyesített óvodák összesen:

290 fő

Tótágas Bölcsőde

54 fő

6.) Az alapító okirat 18. pontja az alábbi szövegre módosul:
16.

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. Ezt a jogkörét esetenként
meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az
igazgatót tartós akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek helyettesítik.

7.) Az alapító okirat 19.1 pontja az alábbi akra változik:
19.1

Az intézmény köznevelési feladatai:

a.) óvodai nevelés,
b.) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (székhelyen 1-1 óvodai csoportban szlovén és

német, Csillagvirág tagóvodában kizárólag magyar nyelven roma óvodai nevelés),
c.) kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése,
d.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése,
e.)hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program szerinti
nevelése a Csillagvirág tagóvodában (fejlesztő nevelés).
8.) Az alapító okirat 19.4.) pontja az alábbira módosul:

091110

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091130
096010

nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
óvodai intézményi étkeztetés

091140
104030

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
gyermekek napközbeni ellátása

9.) Az alapító okirat 21.) pontja az alábbira módosul:
A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak
nyilvántartva. A Kossuth L. u. 14. területe 1,2252 ha.
A Bölcsődei intézményegység épülete a szentgotthárdi 1034/2. hrsz. alatt van nyilvántartva.
A magyarlaki, csörötneki tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a
csörötneki 455/1 hrsz. alatt vannak nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát képezi,
ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.
10.) Az alapító okirat Záradékának megszövegezése a következőre változik:
Záradék:
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 2013. augusztus 15.
napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ……...
számú határozattal, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……….számú határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
………számú határozattal hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselőtestülete ……………számú határozattal, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ……………számú határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ………….. számú határozattal hagyta jóvá.
Szentgotthárd, 2014.. …………..
……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor polgármester

……………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata
Képv.: Monek Gyula polgármester

………………………………………….
Csörötnek Község Önkormányzata
Képv.: Kocsis Zsolt polgármester

2. számú melléklet
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB)
Alapító Okirata
(egységes szerkezet)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarlak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § ( 3 )
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet, a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013 ( XII.29.)NGM rendelet szerinti tartalommal az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
Megnevezése: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Rövidített neve:
SZEOB
Székhelye:
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u 14.
OM azonosítója:
036456
Intézményegységei: Egyesített Óvodák ( 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.14. )
Tótágas Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.)

1.
2.
3.
4.
4.2

Egyesített Óvodák telephelyei

4.1.1.

Székhely óvoda: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
Idegen nyelvű megnevezése: Spielburg Kindergarten
Vrtec Grad Igrače
4.1.2. Tagóvodái:
4.1.2.1 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Csillagvirág Tagóvodája, 9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.
4.1.2.2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Micimackó Tagóvodája, 9963 Magyarlak, Temető u. 1.
4.2

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Tótágas Bölcsődéje, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.

5. A fenntartó szerv neve, székhelye:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
11.
6. Az intézmény alapító szerve(i), székhelye(i):
6.1
Szentgotthárd Város Önkormányzata
9971 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
6.2
Csörötnek Község Önkormányzata
Csörötnek, Vasúti u. 5.
6.3.
Magyarlak Község Önkormányzata
9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173.
7. Az intézmény irányító szerve, székhelye:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

8. Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő önkormányzati társulási költségvetési
szerv.
9. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel. A
vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó
feladatokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal ( 9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11. ) látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési
megállapodás alapján.
10. Az intézmény működési köre:
Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. A felvételnél a Szentgotthárdi székhely
óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák
esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező gyermekeket kell felvenni az intézménybe, azt követően pedig a
maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény.
11. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai intézményegységgel, és
egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési tevékenységet ellátó bölcsődei
egységgel.
12. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Óvoda, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
13. Az intézmény által ellátott közfeladatok:
 óvodai nevelés, köznevelési feladat,
 bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása.
14.Az intézmény csoportjainak száma:
14.1. Egyesített Óvodák
 Játékvár Óvoda
 Csillagvirág Tagóvoda
 Micimackó Tagóvoda

14.2.

Egyesített óvodák összesen:
Tótágas Bölcsőde

11
1
1

13
4

15.Az intézménybe felvehető maximális létszám:
15.1. Egyesített Óvodák
 Játékvár Óvoda
 Csillagvirág Tagóvoda

240 fő
25 fő

 Micimackó Tagóvoda

25 fő

Egyesített óvodák összesen:
Tótágas Bölcsőde

290 fő
54 fő

15.2.
16.

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:

A foglalkoztatás közalkalmazotti
jogviszonyban történik.

jogviszonyban,

munkaviszonyban,

polgári

17.

Az intézmény vezetőjének megbízása:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa nyilvános pályázat útján bízza meg határozott időre. Az egyéb munkáltatói
jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.

18.

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. Ezt a jogkörét esetenként
meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az
igazgatót tartós akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek helyettesítik.

19. Az intézmény alaptevékenységei:
19.1 Az intézmény köznevelési feladatai:
a.) óvodai nevelés,
b.) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (székhelyen 1-1 óvodai csoportban szlovén és
német, Csillagvirág tagóvodában kizárólag magyar nyelven roma óvodai nevelés),
c.) kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése,
d.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése,
e.)hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program
szerinti nevelése a Csillagvirág tagóvodában (fejlesztő nevelés).
19.2

A nevelőmunkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenység:
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátása.

19.3.
19.4.

Az intézmény szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége.

091110

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091130
096010

nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
óvodai intézményi étkeztetés

091140
104030

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
gyermekek napközbeni ellátása

20.Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végez.
21.A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak
nyilvántartva. A Kossuth L. u. 14. területe 1,2252 ha.
A Bölcsődei intézményegység épülete a szentgotthárdi 1034/2. hrsz. alatt van
nyilvántartva.
A magyarlaki, csörötneki tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a
csörötneki 455/1 hrsz. alatt vannak nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát
képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.

22.A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont:
a) működteti,
b) feladatai ellátásához szabadon használhatja,
c) nem idegenítheti el,
d) nem terhelheti meg.
Záradék:
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 2013. augusztus 15.
napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a ……...
számú határozattal, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……….számú határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
………számú határozattal hagyta jóvá.
Szentgotthárd, 2014. …………..
……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor polgármester

……………………………………….
Csörötnek Község Önkormányzata
Képv.: Kocsis Zsolt polgármester

……………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata
Képv.: Monek Gyula polgármester

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: Orvosi ügyeleti ellátás kiszervezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Az orvosi ügyelet kiszervezésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, amely a Közbeszerzési
Bizottság azon döntésével zárult, hogy az orvosi ügyeleti ellátással a Morrow Medical
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1131 Budapest, Topolya u. 4-8.) bízzuk meg. A
sikeres tárgyalást követően a végső és elfogadott ajánlati ár 1.388.000,- Ft/hónap lett, mint az
OEP finanszírozáson felüli teljes összeg Szentgotthárd és a környező 14 község
vonatkozásában.
Mindez azt jelenti, hogy - az OEP támogatáson felül - az ügyeleti szolgáltatáshoz csatlakozott
települési önkormányzatoknak (vagyis Szentgotthárdnak és az ellátáshoz előzetesen
szándéknyilatkozattal csatlakozott 14 községnek) 1.388.000,- forintot kell biztosítani saját
forrásból. (ÁFÁ-t nem kell számolni, mivel ÁFA mentes a szolgáltatás.) A lakosságszám
arányos megosztás alapján ez 1136,- Ft/fő/év összeget jelent a következő 5 évben,
Szentgotthárd esetében hozzávetőlegesen 9.978.609,- Ft/év összeget egészen 2019-ig.
Ahhoz azonban, hogy a Szolgáltató az Egészségbiztosítási Pénztárral szerződést tudjon
kötni és megkaphassa az OEP támogatást, valamennyi, a szolgáltatáshoz csatlakozott
településnek képviselő-testületi határozattal jóvá kell hagyni a megbízást a határozati
javaslatban megfogalmazottak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi ügyelet
feladatának ellátását a Morrow Medical Zrt. megbízása útján (székhely: 1131.Budapest,
Topolya utca 4-8., A.sz.: 14996924-2-41, képviseli: Rédei József vezérigazgató) kívánja
megoldani.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

2.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Morrow Medical Zrt. szerződést kössön az
illetékes Egészségbiztosítási Pénztár szervezetével annak érdekében, hogy a Zrt. a
tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester

Szentgotthárd, 2014. június 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum álláshely kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú melléklet).
2013. évétől megnövekedett az intézmény munkatársaira és elsősorban az Igazgatóra háruló
adminisztrációs feladat:
- a mozgókönyvtár megszűnésével a kistérségi könyvtári szolgáltató rendszer további
feladatokat adott a könyvtárosok számára – bonyolult beszerzés, programok
szervezése, ami szintén plusz adminisztrációs feladatokkal jár;
- a könyvtárnak több saját és konzorciumi pályázata is van, amelyek esetében még több
évig fenntartási idővel kell számolni, megannyi adminisztrációval;
- a könyvtár szolgáltatásfejlesztései (interaktív honlap, helyismeretei dokumentumok
stb.), helytörténeti tevékenysége – anyaggyűjtés, kutatómunka stb. további feladatot ró
a dolgozókra;
- az intézmény vezetőjének adminisztrációs feladatait tovább növelte az
Államkincstárhoz szükséges jelentések elkészítése, leadása
- az említett feladatokhoz 2013. januárjában a Könyvtárhoz kapcsolt tagintézmény, a
Múzeum feladatai is társultak, melynek nagy része szintén az intézmény vezetőjére
hárul – technikai feltételek javítása, folyamatos programok szervezése, plusz
adminisztráció, amelyek elsősorban a két „átvett” SIHU” pályázathoz kapcsolódnak.
Mind a szakalkalmazottak, mind az Igazgató munkaidejének nagyobb hányadát
adminisztrációs tevékenység tölti ki. Ez azonban a szakképzett munkaerő „pazarlása”.
Ahhoz, hogy valaki ellátmányt elszámoljon, utalványokat kitöltsön, számlákat fénymásoljon a
szükséges felírásokat arra rávezesse, statisztikai táblázatokat kitöltsön, jelentéseket gépeljen
stb. nem kell könyvtárosi végzettség. Intézményeinktől azt várjuk el, hogy a feladataikat a
kor színvonalán lássák el, feleljenek meg minél több feltételnek, nyújtsanak minél több és
jobb szolgáltatást, minél hatékonyabban használják ki a pályázati lehetőségeket, legyenek
minél modernebbek és szakszerűek – ez a jogos elvárásunk, de ehhez a feltételeket is
biztosítani kell, nemcsak technikai, hanem személyi oldalról is.
Az intézmény, élén az Igazgatóval mindent megtesz a fentiek érdekében. Az elmúlt években
általuk megvalósított pályázati projektek jelentősen csökkentették a fenntartói
kötelezettségeket, általuk folyamatosan korszerűsödőtt az intézmény. Nem véletlen, hogy az
„Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP” pályázat kapcsán késztett lakossági felmérésben
ez az az önkormányzati intézmény / városi szolgáltatás, amellyel a leginkább elégedettek a
városlakók. Fontos lenne, ha további kapacitásokat szabadítanánk fel annak érdekében,
hogy – a kínálkozó pályázati forrásokat is igénybevéve – tovább fejlődjön az intézmény.
A személyi oldalra befektetett „önrész” tehát más oldalon hamar visszahozhatja az árát.
Adminisztrátor álláshelyre kér az intézmény 1 plusz álláshelyet 2014. augusztus 01.
naptól. Az álláshely fedezete 2014. évben (456.000,- Ft bruttó bér és járulékai) az intézmény

költségvetésében bérmaradványból (helyettesítésből, illetve a múzeumpedagógus béréből)
biztosított. A fenntartó számára többletköltséget a 2015. évtől jelentene.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
- mi indokolja a kezdeményezés támogatását: Az indokoltságot egyrészről az
intézményvezető adminisztrációs feladatainak a csökkentése indokolja – a különböző
előírások miatt szükséges adminisztrációs feladatok, jelentések készítésének a
kötelezettsége, illetve az, hogy e feladatokat nem feltétlenül diplomás képzett
munkaerővel kell elvégeztetni. A másik, hogy az intézményeinktől elvárt színvonalas
szolgáltatások feltétele az is, hogy az intézménynél végzett munkafolyamatokra a
szükséges személyi feltétel is rendelkezésre álljon. Ez a Könyvtár és Múzeum esetén
egy adminisztrációt végző munkaerő alkalmazását mindenképen feltételezi.
- milyen hosszú távra hat ki: Ha egy új álláshelyet alakítunk ki, akkor ez mindaddig
kihat, amíg ez az álláshely megvan. Ugyanakkor az álláshely meg is szüntethető.
- mi történik a kezdeményezés elutasítása esetén: Költségvetési szempontból nem
kell finanszírozni egy újabb álláshelyet. Az intézménynél a mai állapotok maradnak.
Ahhoz, hogy az intézményvezetőt mentesítsük egy kissé a feladatot a
szakalkalmazottakra lehet csak átterhelni. Amint azt fent kifejtettük, ez mindenképpen
pazarlás az erőforrásokkal: a jóval drágább szakalkalmazottak dolgoznak a nem létező
adminisztrátor „helyett” ami hosszú távon az érdemi munka rovására mehet.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javalat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi
Könyvtár és Múzeum kérelmét elfogadja, és engedélyezi 2014. augusztus 01. időponttól
1 fő adminisztratív álláshely betöltését, továbbá jóváhagyja 2014. augusztus 01.
időponttól a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményi álláshelyeinek 7-ről 8ra történő emelését.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Molnár Piroska igazgató
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményénél a plusz 1 fő
álláshely fedezetét a 2015. évi költségvetésben tervezze.
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése
Felelős : Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2014. június 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 2.
9970
Tel.: 94/380-113, 94/554-128
Fax: 94/554-129
E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu
Web: www.mfvk.hu

Tárgy: Titkárnői/adminisztrátori álláshely iránti kérelem
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.
9970
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményében titkárnői álláshely létesítését
kérem 2014. augusztus 1-jétől.
2014-re 4 hónapra szakképzett minimálbérrel számolva ez bruttó 456.000 forint bruttó bért,
plusz a munkáltatói járulékot jelenti. Ez az összeg az intézmény bérmaradványából (a
helyettesítő gyerekkönyvtáros és az álláshelyen jelenleg gyesen lévő könyvtáros bére közötti
különbség, illetve a múzeumpedagógus január és szeptember közötti bérmaradványa)
finanszírozható. Fenntartói többletköltséget a 2015. évtől jelentene az álláshely.
2013 januárja óta különösen megnövekedett a könyvtár munkatársaira, elsősorban a vezetőre
háruló feladat. Ez jelentős adminisztrációs munkával is járt.
A múzeumi tagintézmény nap mint nap új feladatokat jelent: programok szervezése, a
technikai feltételek javítása, a két pályázat fenntartásával kapcsolatos szervezési és
adminisztrációs munkák elsősorban a könyvtárigazgatót terhelik.
A mozgókönyvtár megszűnésével a KSZR (kistérségi könyvtári szolgáltató rendszer) 2013
januárja óta további feladatokat rótt a könyvtárosokra. Bonyolultabbá váltak a beszerzések (a
Berzsenyi Könyvtár gazdasági irodáján keresztül), a programok szervezése. A kistérséghez
köthető forrásokból jelentős dokumentumbeszerzéseket, szakköri programokat,
olvasásnépszerűsítő programokat lehet megvalósítani, ami több könyvtáros munkaidejéből
jelentős részt felemészt még akkor is, ha a szakkörvezetést megbízási díj ellenében
munkaidőn kívül látják el. A KSZR-hez kapcsolódó adminisztrációs feladatok is jelentősen
bővültek.
A könyvtár konzorciumi és saját pályázatai (fenntartási idejük még hosszú évekig nyúlik) is
rengeteg adminisztrációval járnak. A TÁMOP nevelés-oktatási és a TÁMOP Tudásdepó már
befejeződött, a Kulturális szakemberek képzése még év végéig tart, elszámolása még 2015ben is több hónapig tart. A pályázatok eredményeképpen jelentős fejlesztések valósultak meg

a könyvtárban, illetve sok nevelési-oktatási intézmény óvodásait, tanulóit sikerült olvasóvá
nevelni, beintegrálni a könyvtárba.
A könyvtár szolgáltatásfejlesztései (interaktív honlap, OPAC, helyismereti dokumentumok
közzététele, számos kulturális-közművelődési program), helytörténeti tevékenysége,
feldolgozó munkája további feladatokat (anyaggyűjtés, kutatómunka, retrospektív és
folyamatos állománykonverzió, kiállítások rendezése) rótt a könyvtárosokra.
A vezetői feladatokat növelte az Államkincstárhoz köthető adminisztráció is.
Mind a könyvtárszakmai, mind a vezetői feladatokhoz köthető adminisztráció nem igényel
könyvtáros végzettséget, s a munkaerővel való pazarlás diplomás könyvtárosoknak ellátmányt
elszámolni, utalványrendeleteket körmölni, statisztikai táblázatokat kitölteni, törlési
jegyzékeket írni stb.
Mindezen többletfeladatok alapján indokoltnak tartjuk titkárnő/adminisztrátor alkalmazását.
Kérem a Képviselő-testülettől az álláshely létesítése iránti kérelmem támogatását.
Szentgotthárd, 2014. június 9.
Köszönettel:
Molnár Piroska
könyvtárigazgató

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárdi Történelmi Napok és az Augusztus 20-i rendezvény
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013-ban elkezdődött jubileumi év és rendezvénysorozat az év végével nem fejeződött be.
A jubileumi munkacsoport ez évben is folytatja munkáját – erről a Tisztelt Képviselő- testület
minden ülésen tájékoztatót is kap.
2014. év is bővelkedik évfordulókban, rangos rendezvényekben. Az egyik legfontosabb az
1664-es szentgotthárdi csata 350 éves évfordulója, a barokk templom felszentelésének 250.
évfordulója, az EUROVELO nemzetközi kerékpáros találkozó, az Országos Főépítész
Konferencia, a Krumplifesztivál, stb. Valamennyit programok sokaságával szeretnénk
emlékezetessé tenni.
A csatához kapcsolódóan már májusban lezajlott egy kétnapos tudományos konferencia,
Vasvárral közös szervezésben. A tudományos értekezés előadói és résztvevői is elégedetten
zárták a kétnapos rendezvényt - mind az előadók, mind a résztvevők, mind pedig a szervezők
jól érezték magukat a kétnapos konferencián, ezt igazolja az a számos pozitív visszajelzés is,
amelyet Dr. Tóth Ferenc, a rendezvény szakmai szervezője juttatott el részünkre:
- „Köszönöm a szervezést, a fantasztikusan kedves vendéglátást és a jó hangulatot”.
Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémiai munkatársa
- „Gratulálok a konferenciához, a színvonal magas volt, az ellátás meg szinte
elképzelhetetlenül bőkezű és szívélyes!” (Seláf Levente, Budapest)
- „Nagyszerű volt a szervezés, mindenkinek köszönöm, aki közreműködött benne.”
(Özgür Kolçak, Istanbul)

TÖRTÉNELMI NAPOK
2014. július 31 – augusztus 03.:
Szentgotthárd városában hagyományosan július hónap utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre
a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat.
Az idei rendezvényekkel a csata 350 éves évfordulójának méltó ünneplését tűzte ki célul az
Önkormányzat a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel közösen. A program vázlata már tavaly
elkészült, lényege, hogy a szentgotthárdi csatában egykor részt vett nemzetek kulturális, sport
és gasztronómiai téren mérkőznek meg egymással a „revans” jegyyében. Mindezek és sok
más fejlesztés megvalósítására már 2013. évben a „Térségek közötti együttműködés”
keretében LEADER pályázatot nyújtottunk be Vasvár városával együtt. Sajnos a pályázat
elbírálása még jelenleg is folyamatban van.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület is pályázatot nyújtott be és nyert is a rendezvénysorozat
megvalósítására, programtervezetük az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Bízunk
abban, hogy az Önkormányzat is nyer a már fentebb említett LEADER pályázaton, továbbá a
jubileumi rendezvénykeret és a költségvetésben elkülönített 1 millió Ft biztosítja a programok

zavartalan lebonyolítását – ez utóbbira vonatkozó PKKE kérelem az előterjesztés 2. számú
mellékletét képezi.
A rendezvénysorozat előkészítése kapcsán számos alkalommal történt már egyeztetés idén az
egyes szereplők (Hivatal, PKKE, Jordán Tamás, Mogersdorf, Honvédelmi Minisztérium)
között, és ez augusztusig még inkább így lesz.
A várható programokról röviden:
A Történelmi Napok az idei évben a már hagyományos és ismert programok mellett
újdonságokkal is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat már július 31-én, csütörtökön
megkezdődik. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum valamint a Helytörténeti Klub és
a Fotóklub közös szervezésében kiállítás nyílik a szentgotthárdi csatáról a Színház aulájában.
Ezt követően mutatja be Várady Mária operaénekes és Szilasi Alex zongoraművész
Rilke&Pászthory művét „Ének Rilke Kristóf zászlós szerelméről és haláláról”. (Ismert tény,
hogy Rainer Maria Rilke egyik őse zászlótartó volt a császári seregben és részt vett a
szentgotthárdi csatában is, ahol halálát lelte. A költő e történetről emlékezett meg, mely
románcot Casimir von Pászthory zenedrámai formába öntötte.)
Augusztus elsején Szentgotthárdon és az ausztriai Mogersdorfban folyamatosan zajlanak a
programok. Odaát koradélután török emlékművet avatnak, nálunk jelmezes felvonulás és a
rendezvény hivatalos megnyitása lesz 17.00 órakor, amelyen reményeink szerint részt
vesznek nemcsak a környező települések, de a meghívott nemzetek (francia, német, olasz,
osztrák, magyar) képviselői is. A felvonulók egy része gyalog megy Mogersdorba, ahol 17.30
órakor nyitják meg a rendezvényt és köszöntik a győztes csata magyar képviselőit, lehetőséget
biztosítanak kulturális csoportok bemutatkozására, nagyszabású katonai felvonulás
megtekintésére , majd azt követően táncos mulatságon való részvételre. Eközben az itthon
maradók számára folyamatos programot biztosít a PKKE –> gyermekkoncert, fegyver- és
lovasíjász-bemutató, néptánc stb. formájában.
Augusztus másodikán, szombaton, a programokat nemcsak a PKKE, hanem a szombathelyi
Weöres Sándor Színház (Jordán Tamás igazgató vezetésével) biztosítja. Lesz zenés ébresztő,
különböző harci bemutatók, történelmi élőkép, a résztvevő nemzetek bemutatkozó műsora,
ízelítő a korabeli orvoslásból, profi kaszkadőrök produkciója, illetve este egy rendhagyó gála
műsor Jordán Tamás, Trokán Péter, a Sebő zenekar és sok más közreműködővel.
Természetesen az esti csatajelenet sem marad el. Kora délutántól a sportban is összemérhetik
erejüket a 12. Szentgotthárdi Csatafutáson rajthoz állók.
Augusztus harmadikán a hagyományoknak megfelelően Nemzetközi Fúvószenekari
Találkozó lesz, a résztvevő szlovén, osztrák, magyar zenekarokat délelőtt köszöntik, akik
délután a kolostorudvarban szórakoztatják a közönséget. A rendezvénysorozat délután is
érdekes programokkal folytatódik, zárása pedig a Fenyő Miklós élőkoncert lesz.
A három nap folyamán a népművészeti vásár is várja a látogatókat, ahol kézművesek árulják
portékáikat. Folyamatos lesz a történelmi élőkép – jurta , fegyverzet, életmód, tábortűz stb. –
bemutatása a helyi és a meghívott hagyományőrző egyesületek segítségével a Várkertben
(szabadtéri színpad és környéke), amely az egész rendezvénysorozat központi helyszínéül
szolgál majd A három nap alatt a „gasztrocsatában” a belvárosi vendéglátó helyek egy-egy
nemzet ételeit kínálják, a Fürdő törökfürdővé alakul, a Borhotel pedig a magyar borvidékek
borait ismerteti meg az ide látogatókkal.

A 12. Szentgotthárdi Csatafutás a korábbi évek hagyományait igyekszik továbbvinni, de
újdonságként a hobbifutam keretében jelmezes futásra is sor kerül, és a főfutam távján
váltófutást is meghirdetnek cégek, vállalatok, munkahelyek munkatársainak. A Szervezők
előzetes számításai szerint közel 800 ezer forintos összkiadás várható (lásd: 3. számú
melléklet), amely az alábbiak biztosításának fedezete: időmérő rendszer, pólók,
rajtcsomagok, érmeket-kupák, frissítő, oklevelek, és azok nyomtatása, hangosítás, takarítás,
eü.csomagok , valamint a pénzdíjak. Bevételként a szervezők közel 300 ezer forinttal
kalkulálnak. A sportreferens a fent említett kiadásokból kedvezőbb ajánlatokkal további 150 –
200 ezer forintot tud csökkenteni, így közel 300 ezer Ft az az összeg, amely a szervezés
költségeiként hiányként jelentkezik. Ezt szeretnénk önkormányzati forrásból
finanszíroztatni. -> lásd: a határozati javaslat 4. pontja.

2014. AUGUSZTUS 20.
A Jubileumi Munkacsoport előzetesen már szintén többször tárgyalta az augusztus 20-hoz
kötődő programokat. Az augusztus 20-át megelőző hétvégén, augusztus 16-án szintén
jubileumi rendezvényre kerül sor: a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templom
felszentelésének 250 éves évfordulója alkalmából ünnepi Szentmise lesz. Ugyancsak e napon
szervezik meg az 1Úton elnevezésű Nemzetközi Zarándoknapot, a Szentgotthárdon is
átvezető Mária Úton a családokért történik a zarándoklatát, melynek egyik kiemelt
végállomása Szentgotthárd lesz. A zarándokok 4 irányból érkeznek Szentgotthárdra (Ausztria
felől nyugatról Maria Bildből, északról Inzenhofból Rönökön és Rábafüzesen keresztül, délről
Szlovéniából Kétvölgyön – Apátistvánfalván keresztül valamint keleti irányból a Himfai
parkerdőtől illetve Halogyból indulva) késő délután, köszöntésüket követően közösen vesznek
részt a jubileumi Szent misén a résztvevőkkel. A Misét követően a Hivatal szervezésében
Kárászi Szilvia egyedülálló harangjáték koncertjét hallgathatják meg nemcsak a zarándokok,
de remélhetőleg minél többen Szentgotthárdról is.
Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően délelőtt önkormányzati megemlékezés lesz
a Szentmise keretében, ahol kitüntetéseket adnak át. Délután a Pannon Kapu Kulturális
Egyesület kulturális programokkal várja a közönséget, este a MÉZ Együttes koncertezik. A
napfolyamán Szentgotthárdra érkeznek az EUROVELO Nemzetközi Ifjúsági Kerékpáros
Találkozó résztvevői is, akik a vasfüggöny lebontásának 25. évfordulója alkalmából
városunkból indítják 3 napig a különböző távokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Történelmi Napok 2014.
rendezvénysorozat program tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete és az
előterjesztésben foglaltak szerint megismerte és elfogadja / a következő kiegészítéssel
fogadja el: ……………………
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök

dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében tervezett és elfogadott rendezvénykeret címén lévő 1 millió forintos
összeg átutalását engedélyezi a Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére azzal, hogy az
Egyesület azt a Történelmi Napok rendezvényeire használhatja fel azzal, hogy az összeg
felhasználásáról az Egyesület az Önkormányzat felé elszámol.
Határidő: közlésre azonnal, utalásra: 2014. július 25., elszámolásra 2014. augusztus 08.
Felelős : Kiss Éva elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Augusztus 20-i
rendezvény program tervezetét az Előterjesztés alapján megismerte és elfogadja / a
következő kiegészítéssel fogadja el: ……………………
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kiss Éva elnök
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12. Szentgotthárdi Csatafutás
rendezvényt a szervezők kérelme alapján 300 ezer Ft összeggel támogatja ………………
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Tóth Levente sportreferens
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2014. június 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
Tel/Fax: +3694/554-106
E-mail: muvhaz@sztgnet.hu
Július 31.
17.00 A Szentgotthárdi Csata - kiállításmegnyitó a Színház aulájában
19.00 Rilke&Pászthory művének bemutatása „Ének Rilke Kristóf zászlós szerelméről és
haláláról” Várady Mária operaénekesnővel
Helyszín: Barokk kert
Augusztus 1.
14.30 Hintós kikiáltó a város utcáin
16.00 - Gólyalábas kikiáltó
17.00 Jelmezes felvonulás - a rendezvény ünnepélyes megnyitása
18.00 Kis Hétrét együttes Gyermekkoncertje
19.00 Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora a Boglya népzenei együttessel
20.00 A Szent Sebestyén Íjászkör íjászbemutatója
21.00 Alexander Hors és az Aranypajzs együttes műsora
22.30 Szelindek zenekar koncertje
Történelmi élőkép
Mesterségek utcája
Augusztus 2.
9.00 Zenés ébresztő
10.00 Gölbasi Vitézei Egyesület bemutatója
11.00 Magyar seregek bemutatói
14.00 - 19.00 Attrakció népi játszópark és kézműves foglalkozások
16.00 Szentgotthárdi Csata emlékfutás - több korosztályban
15.00 Résztvevő nemzetek bemutatkozó műsora
17.00 Kaszkadőr bemutató + korabeli orvoslás
18.00 Gyerekműsor
19.30 Gálaműsor = > Jordán Tamás igazgató által szervezett

21.00 Csatafutás eredményhirdetése
21.30 Lovasíjász bemutató
22.30 Felvonulás a csatához - a szentgotthárdi csata élőben
Tűzijáték a Kopula’96 Kft szervezésében
Történelmi élőkép a várkertben – jurta, tábortűz, fegyverzet, életmód, öltözet bemutatók,
íjászkodás, lovasbemutatóval, lovaglási lehetőség, hagyományos magyar ételek, török vezéri
sátor, török kávé, török harci ima:
Őr-Nyék Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány
Hunyadi Mátyás Fekete Sereg
Grimer Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Gölbasi Vitézei Egyesület
Szent Sebestyén Íjászkör
Mesterségek utcája
Városnéző kisvonat
Idegenvezetés a barokk templomban
Augusztus 3.
Nemzetközi Fúvószenekari találkozó
11.00 Zenés menet a város utcáin - ünnepélyes megnyitó a barokk templom előtti téren
15.00 Zenekarok szórakoztató műsorai a kolostorudvarban
Résztvevő zenekarok
Bakovci Fúvószenekara (Szlovénia)
Körmend Városi Fúvószenekar
Stegersbach Fúvószenekara (Ausztria)
Sárvár Város Koncertfúvószenekara
Szombathely Város Fúvószenekara
Szentgotthárd Város Fúvószenekara
15.00 - 19.00 Őrállók Alapítvány gyermekfoglalkozásai
Jordán Tamás által szervezett délutáni programok
15.00 Történelmi Íjászverseny
20.00 Fenyő Miklós élő koncert
A három nap alatt folyamatosan Történelmi élőkép elevenedik meg a Várkertben,
Mesterségek utcájában vásározók árulják portékáikat, Városnéző kisvonat Szentgotthárd
utcáin ismerteti az idelátogatókkal a nevezetes épületeket és idegenvezetés is lesz a barokk
templomban.
A programok helyszíne: VÁRKERT - Szabadtéri Színpad és környéke
Szentgotthárd, 2014. június 16.
Kiss Éva sk.
elnök

2. számú melléklet

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
Tel/Fax: +3694/554-106
E-mail: muvhaz@sztgnet.hu

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnökeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy
a város költségvetésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvénykerete jogcímen,
elkülönítetten nevesített 1.000.000.- Ft támogatást a Szentgotthárdi Történelmi Napok
előtt engedélyezzék átutalni.
A rendezvény után 5 napon belül a támogatásról elszámolást készítünk.

Szentgotthárd, 2014. május 16.

Köszönettel és Tisztelettel:

Kiss Éva
elnök

Előterjesztés
a Képviselő – testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2014.
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára idén
is levélben (lásd: 1. sz. melléklet) tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2014. szeptember
16-22. között rendezik meg a már hagyományos Európai Mobilitási Hetet.
Az elmúlt években is megrendezésre került ez a környezetbarát városi közlekedést
népszerűsítő rendezvény városunkban, más európai és hazai település részvétele mellett. Az
idei év jelmondata: „A mi utcánk, a mi jövőnk!”. Államtitkár Úr arra kéri
Önkormányzatot, hogy a kezdeményezéshez való csatlakozást mérlegelje, a részvétel
melletti döntés esetén pedig a Kartát aláírva, 2014. augusztus 01. időpontig jutassa vissza a
szervezőkhöz.
A kezdeményezéshez csatlakozással az Önkormányzatnak alá kell írnia a 2014. évi Kartát
(lásd: 2. sz. melléklet), mellyel igazolja, hogy a fent nevezett időpontban programokat,
valamint lehetőség szerint szeptember 22-én az Autómentes Nap megszervezését, továbbá
olyan állandó intézkedések megszervezését vállalja, amelyek a közösségi, a kerékpáros és a
gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgálják, az alábbiak szerint:
 egy hetes rendezvénysorozat szervezése „ A mi utcánk, a mi jövőnk!” 2014-es
központi jelmondattal összhangban,
 legalább egy új állandó intézkedés meghozatala, amely előnyben részesíti a
környezetbarát közlekedési módokat a személygépkocsival szemben. (Ahol
lehetséges, ezen intézkedések közül legalább egy biztosítja a közforgalmú területen a
gyalogos, a kerékpáros vagy a közösségi közlekedés térnyerését pl. útlezárás,
járdaszélesítés, új kerékpár-vagy autóbuszsáv kialakítása, új forgalomcsillapító
intézkedés, sebességcsökkentő korlátozás stb.)
 Az Európai Autómentes Nap keretében egy teljes napra kialakít egy vagy több
közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés számára (a
lezárás javasolt időtartama: a reggeli munkakezdés előtt egy órával kezdődik és a
munkaidő vége után egy órával fejeződik be.)
Pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében külön erre a rendezvényre
nem áll rendelkezésre.
 Ennek ellenére az előző évi rendezvényekhez hasonlóan az egy hetes
rendezvénysorozat is megszervezhető lenne, ám az elmúlt években bebizonyosodott,
hogy az 1-2 napra koncentráló rendezvény sokkal hatékonyabb. Különösebb anyagi
ráfordítás nélkül a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vállalja a rendezvénysorozat
megszervezését, amelyben a város oktatási intézményei és civil szervezetei is aktívan
közreműködnek. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke egyetért ezzel – az
Egyesület elfogadott munkatervében is szerepel a rendezvényhét. Számos olyan civil
szervezet működik aktívan a városban, amelynek célja egybevág az Európai Mobilitás
Hét törekvéseivel, így valószínűleg ezen szervezetek is üdvözölik a lehetőséget.



A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014. szeptember 20-ára (szombat) tervezi
„koncentrálni” a rendezvényt közösen az EFI Iroda sportnapjával. A programok
szervezése már folyamatban van.
 Az autómentes nap szervezése is folyamatban, ennek kapcsán az a cél, hogy
kijelölünk egy olyan területet (utcát, teret,) amelyeken belül egy napig (vagy egy
napszakban) csak gyalog vagy kerékpárral lehet közlekedni.
 A csatlakozás azon feltételének valós teljesítése, amely előnyben részesíti a
környezetbarát közlekedési módokat a személygépkocsival szemben, továbbá
biztosítja a közforgalmú területen a gyalogos, a kerékpáros vagy a közösségi
közlekedés térnyerését ( pl. útlezárás, járdaszélesítés, új kerékpár-vagy autóbuszsáv
kialakítása) körébe besorolható az a terv, melynek kivitelezésére költségvetési forrást
is különítettünk el és amelnek a megvalósítása érdekében tervezési megbízást adtunk
ki –> nevezetesen a Várkert kerékpár- és gyalogos útjára LED-es világítótesteket
helyezünk ki, amitől a Várkert az esti – és éjszakai órákban is közlekedésre alkalmas
lesz. Ezzel a városközpont kikerülése biztonsággal megvalósítható a nap 24 órájában,
ami jelentős javulást eredményezhet a közlekedésbiztonság területén.
A Mobilitási Héthez kapcsolódóan idén is rajz-és fotópályázat (lásd: 3. számú melléklet)
kerül meghirdetésre több korosztály számára. Az ezzel kapcsolatos pályázati felhívás
elérhető lesz Szentgotthárd Város honlapján, és olvasható a VTV Képújságában is.
Amennyiben tehát az Önkormányzat csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, az előírt
feltételeket - további nem tervezett költségvetési ráfordítás nélkül – teljsíteni tudja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2014.
szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét
rendezvényhez. A Képviselő-testület az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a
„Mobilitási Hét Kartája” c. dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrás v.

2.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pannon Kapu
Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi köznevelési intézmények, az EFI valamint
a civil szervezetek bevonásával 2014. szeptember 16-22. között szervezzen
programokat a „A mi utcánk , a mi jövőnk” jelmondat szellemében.
Határidő : azonnal
Felelős : Kiss Éva, PKKE elnök

3.)

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési
Irodát, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon Kapu
Kulturális Egyesület szervező munkáját segítse.
Határidő : azonnal
Felelős : Fekete Tamás, városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2014. június 13.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet

2.sz. Melléklet

3.sz. Melléklet

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2014. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2014. számú határozatában
elfogadta a 2014. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat 12.) pontja értelmében a
szeptemberi döntés alkalmával az Alap legalább egyharmadának (1.600.000,- Ft)
rendelkezésre kell állnia, így döntésüket a most beérkezett kérelmekről ezt szem előtt tartva
szíveskedjenek meghozni.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
1. Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelme:
Az Egyesület a 2014. augusztus 23-án tartandó falunapi program megrendezéséhez
igényel támogatást a Civil Alap terhére. A 2009 óta rendszeresen megrendezendő
falunapi program nagy népszerűségnek örvend a városrész lakossága körében. A
rendezvényhez szükséges sátor, színpad, illetve sörpadok és asztalok bérlésének
költségeihez kér támogatást az Egyesület. A tavalyi év folyamán is számos
programmal várták a lakosságot, úgy mint gyermeknap, falunap, idősek napja, stb.
Farkasfa városrész idén még nem nyújtott be kérelmet, így a városrésznek járó
200.000,- Ft-ot teljes egészében igénybe veheti. A program megvalósításához
szükséges összeg másik felét az Egyesület egyéb adományokból és támogatásokból
fedezi.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 400 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
2. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 kérelme:

Az Egylet a szeptemberi Tour de RÖG szervezéséhez igényel támogatást a Civil
Alap terhére. A minden évben megrendezendő kerékpáros programot három nemzeti
park szervezi felváltva, idén a magyar fél kapta a felkérést. Mivel az Őrségi Nemzeti
Park területén az Egylet az egyetlen kerékpáros egyesület, rájuk hárul a feladat, hogy a
rendezvényt lebonyolítsák. A térképek, festékek, táblák, bélyegzők, rajtszámok, stb.
beszerzéséhez, igényel támogatást az Egylet.
Beszámolójukból jól látszik, hogy az Egylet rendszeresen szervez kerékpáros túrákat,
így a tavalyi évben 19 túrán összesen 1742 km-t tettek meg. Jelen programjuk
tervezett összköltsége 245.000,- Ft, amelyből 100.000,- Ft-ot az Egylet nevezési
díjakból biztosít.
Az igényelt támogatás összege: 122.500,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a)/
3. Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelme:
A Szövetség a 13. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megszervezésének
költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Szövetség 2014 augusztusában
13. alkalommal rendezi meg a programot. A táborba 8-10 művészt hív meg a
Szövetség Magyarországról, Szlovéniából, Olaszországból, Ausztriából és
Szlovákiából, akik egy hétig tartózkodnak, alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén
Kulturális és Információs Központban. A művészek számára a Szövetség biztosítja a
szállást, étkezést, míg a szakmai munkában és a festők, szobrászok kiválasztásában a
Lendvai Galéria – Múzeum munkatársai segítenek. Az elkészített műalkotásokból több
nyelven színes katalógus készül. A kiállítás anyagát Szlovéniában, Ausztriában és
Olaszországban is bemutatják.
A Szövetség a tavalyi évben számos, nemcsak a szlovén nemzetiséget érintő
rendezvényt, programot szervezett.
Az igényelt támogatás összege: 1.100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
4. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület a „Tradíció és progresszivitás a térség épített környezetében”
elnevezésű programjához igényel támogatást a Civil Alap terhére. Az augusztusban,
Szentgotthárdon, önkormányzati rendezvényként megvalósuló Országos Főépítészeti
Konferenciához kapcsolódóan, annak színesebbé tétele érdekében szervezi meg az
Egyesület a programot (!) – tehát az Önkormányzat érdeke is ennek megvalósulása – ,
amelynek előadói tiszteletdíjához, installáció, kiállítás rendezési technikai
berendezések, mentori munka, reprezentációs és hirdetési költségeihez igényelnek
támogatást. Bár az Egyesület Zsida városrészen működik, rendezvényük nem a
városrészen valósul meg, így nem zárható ki a támogatás megítélése.
Az Egyesület a tavalyi év folyamán több program szervezésében is részt vállalt, így a
zsidahegyi kereszt felújításában, a zsidai kultúrház konyhájának kialakításában, a
zsidai alkotótábor szervezésében, adventi programok megvalósításában, illetve egy a
Templom Galériában megrendezett kiállítás szervezésében.

Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 160 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1 f)/
5. Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület kérelme:
Az Egyesület a „Nemzetközi testvérvárosok túravezetése” programhoz igényel
támogatást a Civil Alap terhére. Az Szentgotthárdi Történelmi Napok
rendezvénysorozat idejére több testvérvárosunkból is érkezik küldöttség, akik
előreláthatólag három-négy napot töltenek a városban és bekapcsolódnak a
szentgotthárdi csata 350. évfordulója alkalmából megrendezendő programokba. A
vendégek várhatóan már július 31. este érkeznek, másnap koraestig azonban nincs
programjuk a városban. Augusztus 1-jére ezért az Egyesület a városok küldöttjei
részére egy kirándulást szervez a Hármashatár-kő, a Hársas-tó, a csörötneki
pálinkafőzde és a Székely Tanya Csárda érintésével. A vendégek a túra alkalmával
betekintést nyerhetnek a térség történelmi, kulturális, turisztikai, természeti és
gasztronómiai értékeibe. A kirándulás költsége a résztvevők számától függően
változhat.
A 2013. évben az Egyesület rendeltetésének megfelelően bekapcsolódott a térségi és
országos turisztikai rendezvényekbe, pl.: részt vettek a budapesti utazás kiállításon, a
walldürni Fény és Virág Fesztiválon, a radgona-i vásáron.
Az igényelt támogatás összege: 186.100,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 30 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. g)/
6. Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért kérelme:
Az Alapítvány az ősszel, a szentgotthárdi szakképzés 125. évfordulója alkalmából
megrendezendő színházi előadás és kiállítás költségeihez igényel támogatást a Civil
Alap terhére. A következő két évben a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium
ünnepség- és rendezvénysorozattal kíván emléket állítani e jeles évfordulónak. A
programsorozat megnyitóját 2014 novemberére tervezik, amelyre egy nagyszabású,
zenés színpadi művel készül az iskola irodalmi színpada. A darabot Táncos Beatrix és
Korpics Ferenc írják. Az előadást a szentgotthárdi diákoknak, illetve a lakosságnak is
be kívánják mutatni. Egy ekkora volumenű előadás színpadra állítása jelentős
költséggel bír, ezért az Alapítvány a forgószínpad felújításához és szállításához,
díszletelemek, kellékek vásárlásához, a hangosításhoz, jelmezek kölcsönzéséhez,
elkészítéséhez, illetve reprezentációs költségekhez igényel támogatást.
Tavaly az Alapítvány több, a tanulók szakmai felkészülését és előbbre jutását
eredményező verseny szervezésében vett részt, illetve jutalmakat biztosított a
versenyeken kimagasló eredményeket elérő diákok számára.
Az Alapítvány az előadás költségeinek másik felét a szülői munkaközösség, a
diákönkormányzat hozzájárulásából, valamint saját költségvetéséből biztosítja.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb 750 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/

7. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
A Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája
idén is megrendezi a tanítás utolsó hetében a gyermeknapot és a sportnapot. A
programokat úgy állították össze, hogy azok a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelőek legyenek, így lesz élőcsocsó, légvár, fajátékok, arcfestés,
aszfaltrajzverseny, íjászat, stb.
Az Alapítvány táborok szervezésével segíti a gyermekeket, színházi és mozi
előadásokra viszik a tanulókat, biztosítják a tehetséges diákok részvételét a különböző
versenyeken azzal, hogy hozzájárulnak az útköltségek kifizetéséhez, illetve a tanulók
részére kiosztott jutalomkönyveket is az Alapítvány bocsátja rendelkezésre.
A rendezvény összköltsége 250.000,- Ft, ebből 160.000,- Ft-ot az Alapítvány
hulladékgyűjtésből és SZM támogatásból finanszíroz.
Az igényelt támogatás összege: 90.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 360 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. a)/
8. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi önkormányzat kérelme:
A városrész a 2014. augusztus 17-én tartandó falunapi program megrendezéséhez
igényel támogatást a Civil Alap terhére. A falunapi program a településrész
központjában lesz, s mivel nagy népszerűségnek örvend a városrész lakossága
körében, ezt a hagyományt szeretnék továbbra is fenntartani és színvonalas programot
kínálni. A kért támogatást a fellépők és a lakosság megvendégelésére használják fel. A
rendezvény összköltsége 200.000,- Ft, amelyből 50.000,- Ft-ot a városrész a tavalyi
hulladékgyűjtésből szerzett összeg terhére biztosít.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 250-300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
9. Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelme:
Az Alapítvány az idei „Három ország nyári tábor” megszervezéséhez nyert 80.000,- Ft
támogatást a Képviselő-testület 94/2014. számú határozata q.) pontja értelmében.
Mivel a táborra nem jelentkezett elegendő számú tanuló, így az Alapítvány kéri a
Képviselő-testületet, hogy az elnyert összeget az utolsó tanítási héten megvalósítandó
„Jubileumi Juniális” költségeihez használhassák fel. A programok között szerepel
gyalogtúra, számháború, bográcsozás, lovaglás, íjászati bemutató, stb.
Az összeget a Pénzügy már elutalta az Alapítvány részére, így ha a Képviselő-testület
jóváhagyja a kérelem és a szerződés módosítását, úgy az Alapítvány felhasználhatja a
kiutalt támogatást.
10. Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az egyesület a 94/2014. számú testületi határozat m.) pontja értelmében 200.000,- Ft
támogatást nyert az idei adventi hagyományőrző est és nyugdíjas találkozó

költségeihez. Tavalyról az Egyesület 36.822,- Ft maradványösszeget hozott át az idei
évre, így ezt az összeget 2014. július 5-én megrendezendő falunapi programhoz
kívánják felhasználni. A pozitív döntés nem ütközik a szabályzatba, hiszen a 200.000,Ft-on túl felhasználandó 36.822,- Ft nem az idei keretet terheli.
11. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme:
Az Önkormányzat a Rábafüzes városrészen felállítandó emlékmű és az avatáshoz
kapcsolódó ünnepség költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. Az
Önkormányzat 2009 óta szervez német nemzetiségi és történelmi eseményekkel
kapcsolatos megemlékezéseket Rábafüzes városrészen, amelyek regionális jellegű
találkozókká nőtték ki magukat. 2014. szeptember 6-án a 100 évvel ezelőtt kitört I.
világháborút követő, az egészen a 20. század végéig tartó események áldozatainak
állítanak emlékművet. Az eseményt összekötik egy ünnepséggel, a megbékélés és egy
nemzet újjászületésének ünneplésével. A programra a környező falvakból hívnak
fellépőket, illetve sátrat, színpadot, sörpadokat kell bérelniük. Az emlékmű és a
rendezvény összköltsége 589.456,- Ft, amelyből 439.456,- Ft-ot saját forrásból és
egyéb adományokból biztosítanak.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 400 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat

Civil szervezet/Városrész

Program/Feladat

Igényelt összeg

Farkasfa Jövőjéért Egyesület

Falunap

200.000,-

Tuor de RÖG

122.500,-

13. Nemzetközi Művésztelep

1.100.000,

Szentgotthárdi Kerékpáros
Egylet 1896
Magyarországi Szlovének
Szövetsége
SZEMLE Egyesület
Szentgotthárd és Térsége
Turisztikai Egyesület
Alapítvány Szentgotthárd
Szakképzéséért
Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Szentgotthárd-Rábatótfalu
Városrészi Önkormányzata
Alapítvány a 100 éves
Szentgotthárdi Gimnáziumért

„Tradíció és progresszivitás a
térség épített környezetében”
Nemzetközi testvérvárosok
túravezetése

150.000,186.100,-

Színházi előadás és kiállítás

200.000,-

Gyermeknap és sportnap

90.000,-

Falunap

150.000,-

„Jubileumi Juniális”

80.000,- (csak a
felhasználás
módosítása)

Szentgotthárd-Zsida ÖTE
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Zsida és Zsidahegy adventi
hagyományőrző est és nyugdíjas
találkozó
Rábafüzes városrészen
felállítandó emlékmű és az
avatáshoz kapcsolódó ünnepség

36.822,- (csak a
felhasználás
módosítása)
150.000,-

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 3.490.500,- Ft, amelyből:
- 1.600.000,- Ft a szeptemberi döntés alkalmával használható fel
- 80.000,- Ft a Szentgotthárdi Fúvóskultúrájáért Egyesületé a 94/2014. sz.
határozat l.) pontja értelmében,
így a most felhasználható összeg: 1.810.500,- Ft
A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 2.348.600,- Ft.
Mivel a beérkezett kérelmek összege jelentősen meghaladja a most felosztható összeget,
javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért
kérelmének pozitív elbírálása esetén a kifizetést a szeptemberi időszakban felhasználható
összeghez ütemezze. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a városrészek igényeit úgy kell
kezelni, hogy jogosultak az évi 200.000,- Ft támogatásra.
Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.

2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól
eltérően
használják fel a támogatást vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2014-ben a
támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így
ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is
hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a
a.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület falunapi programjának szervezésére irányuló kérelmét
….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. július 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.
b.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 „Tour de RÖG” elnevezésű programját
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. augusztus 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.
c.) Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelme „13. Nemzetközi Művésztelep”
megrendezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy
2014. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.

d.) SZEMLE Egyesület „Tradíció és progresszivitás a térség épített környezetében”
elnevezésű program szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2014. augusztus 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. szeptember 30.
e.) Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület nemzetközi testvérvárosok
túravezetésének megszervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az
összeget a Pénzügy 2014. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. augusztus 30.
f.) Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért a szentgotthárdi szakképzés 125.
évfordulója alkalmából rendezendő színházi előadás és kiállítás szervezésére irányuló
kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. október 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. november 30.
g.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknap és sportnap szervezésére irányuló
kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. július 15-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. július 31.
h.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata falunap szervezésére
irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a
programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2014. szeptember 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
i.) Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért kérelem, illetve szerződés
módosítására (korábban megítélt összeg „Jubileumi Juniális” elnevezésű programhoz
való felhasználására) irányuló kérelmét támogatja.
Elszámolási határidő: 2014. július 15.
j.) Szentgotthárd-Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelem, illetve szerződés
módosítására (korábban megítélt összeg falunapi programhoz való felhasználására)
irányuló kérelmét támogatja.
Elszámolási határidő: 2014. augusztus 15.
k.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Rábafüzes városrészen felállítandó emlékmű és
az avatáshoz kapcsolódó ünnepség szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal
támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. augusztus 15-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2014. október 15.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2014. június 16.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 14. sz.
mellékletig a csatolt pdf állományban találhatóak.

1. számú melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi
költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet
tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek
számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati
feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására
csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet
sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati

Hivatal

(a

továbbiakban:

Hivatal)

honlapján

a

„Civilek

és

az

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő
lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil
referenshez

történő

eljuttatásával.

Döntésenként

egy civil szervezet/városrész

kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be.
4.) Támogatást kérhet az a településrészi önkormányzat, illetve az a bíróság által bejegyzett
civil szervezet vagy alapítvány, melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban
együtt említve őket: civil szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági
bejegyzést és a beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával
egyidejűleg. A beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett
legutolsó letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott
pályázat esetén a 2013-ban történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott
pályázat esetén a 2014-ben megtett letétet kell igazolni.

A beszámoló letételének

igazolására utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat köteles a megvalósítandó
programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.
6.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
6. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f)

Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.)

g) Jubileumi évhez kapcsolódó programok szervezése
h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése,
amely helyben valósul meg
6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
6.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
6.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
6.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
a)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b)

a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,

c)

helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
6.7. Környezetvédelem
a)

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
6.9. Civil Iroda működtetése
7.) A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a
megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil

szervezetek

rendezvényeinek,

ellátott

feladatai

hatékonyságának,

jellegének

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.

8.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott
támogatások

átláthatóságáról

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

vagy

törvény

szerinti

hiányáról

szóló

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát.
9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen
működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott
figyelemmel kell megvizsgálni.
10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A
Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.
12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről. A Testületnek a kérelmeket úgy kell elbírálnia, hogy az utolsó
(szeptemberi) döntés alkalmával a felosztható összeg legalább egyharmada
rendelkezésre álljon.
13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2014. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban a következő
időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 16. 16.00 óra, június 6. 12.00
óra, szeptember 5. 12.00 óra. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell az Alap
kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
15.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
16.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
17.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak
megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében
legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött

támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott
szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének
törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki alapkamatnak

megfelelő,

a támogatás átutalásának

dátumától

számított

kamattal együtt köteles visszafizetni.
18.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,

a.)
b.)
c.)
d.)

amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,

e.)

amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 60/2014. számú határozatában
fogadta el 2014. március 26-án.
Szentgotthárd, 2014. március 27.

Huszár Gábor
polgármester

2. számú melléklet
Ikt. sz.: 104-

/2014.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről civil szervezet neve (székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselője) – a
továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az

Önkormányzat

…/2014.

számú

Képviselő-testületi

határozata

…)

pontja

értelmében az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………… Ft,-

azaz ………….

00/100

programhoz.

forint

támogatást

nyújt

a

…..

tartandó

…..

Az összeget a Pénzügy 2014. ……-ig átutalja a Támogatott által megjelölt bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) Az

Önkormányzat

a

megítélt

támogatást

átutalja

a

Támogatott

által

megjelölt

bankszámlára.
5.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. december 31.
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt
köteles visszafizetni.
6.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely

nem

felel

meg

az

Önkormányzat

……/2014.

számú

Képviselő-testületi

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket
előírásainak,

és

városrészeket

támogató

Alap

felosztásáról

szóló

szabályzat

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn,
e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét
az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy
f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi
CLXXV. törvényben előírtak szerint.
7.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv

előírásait

tekintik

irányadónak. Az

egyedi támogatási igény

alapján

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló 2014. … …-én kelt nyilatkozat a jelen
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, 2014.

………………………………………………………

………………………………………………………

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Civil szervezet

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Képviseli:

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………………

……………………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt

Somorjainé D. Zsuzsanna

jegyző

pénzügyi vezető

3. számú melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2014. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város
Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és
Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló
szabályzatot. A programterv és szabályzat bíztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek
közti felosztását.
A szabályzat 3. ponja szerint: „Döntésenként egy civil szervezet/városrész kizárólag
egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be. „

A Szabályzat 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket
Szentgotthárdi Civil Fórummal Testület döntését megelőző előkészítő
szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.
A Szabályzat 13. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell
részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum
közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja
fel.
A szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és
kialakította javaslatát. A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a
kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló
programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása a
Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:

figyelembevételével

kérelmek

1. 100 éves Gimnáziumért Alapítvány részére áprilisi döntéskor, nyári táborra
80 000,- Ft-ot ítélt meg a Képviselő-testület, az összeg átcsoportosítását
Jubileumi Juniális célra javasoljuk elfogadni.
2. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány diáknapi rendezvényre kér támogatást
utólagosan. Javasoljuk 60 000,-Ft összegű a támogatás nyújtását.
3. A Szentgotthárd Szakképzéséért Alapítvány a 125 éves szentgotthárdi
szakképzés évfordulós ünnepség költségeihez kér támogatást. A fő program a
Színházban történne, ezzel a városi programok számát gyarapítaná, a hangosítás
helyben megoldható, továbbá célszerű lenne a szakmai képzésben részvevő
vállalkozások támogatását is igénybe venni. A programra a Civil Alapból
120 000,- Ft támogatás nyújtását
javasoljuk, utolsó negyedévi
kifizetéssel.
4. Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület
a Történelmi Napokra,
testvérvárosokból érkező vendégek számára szervezne túrát – a kezdeményezést

jónak tartjuk, de úgy gondoljuk, hogy ennek a programnak nem a Civil Alap
támogatásából kell megvalósulni.
5. A SZEMLE Egyesület kérelmében a Mérnöki Konferenciához kapcsolódóan kíván
megvalósítani egy un. performance programot. A kérelemből nem igazán derül
mit is szeretnének, így a ráfordított költségek sem tűnnek indokoltnak. A Civil
Alapból 75 000,- Ft támogatást javasoljuk.
6. A Magyarországi Szlovének Szövetsége
kérelmét a 13. Szentgotthárdi
Nemzetközi
Művésztelep vonatkozásában 1 000 000,- Ft javasoljuk
támogatni. Kérelemből nem derül ki, hogy a korábbi gyakorlat szerint a
művészeti alkotásokból a Szövetség ad-e át a város részére, így reméljük, hogy
ennek ellenére folytatódik a gyakorlat.

7. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 a Tour e RÖG 2014. kerékpáros találkozó
programjához kér hozzájárulást. 100 000,- Ft támogatást javasolunk.
8. Farkasfa Jövőjéért Egyesület a városrészen megvalósuló programok
szervezője. Kérelmében a városrészek részére rendelkezésre álló 200 000,- Ft-ot
kéri falunapi programra. Javasoljuk az összeg megítélését.
9. Szentgotthárd Rábatótfalu Városrészi
Önkormányzat kérelmében a
Városrészi Nap megrendezéséhez kér hozzájárulást. A 150 000,- Ft támogatást,
a városrész rendelkezésére álló összeg terhére javasoljuk megállapítani.
10. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében emlékmű avatásra és
falunapra kér támogatást. Javasoljuk a városrész rendelkezésére álló összeg
terhére megállapítani a 150 000,- Ft támogatást.
11. A Zsida ÖTE tavalyi 36.822,- Ft maradványösszegének átcsoportosítását
javasoljuk elfogadni a júliusi falunap költségeihez.

Szentgotthárd, 2014. június 16.
Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: „Szentgotthárdi csata” kiadvány támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Csuk Ferenc írt egy könyvet „Szentgotthárdi csata” címmel, kérésünkre 100 díszkiadású
példányt a kiadó (Savaria University Press Alapítvány) biztosít ebből az Önkormányzatunk
számunkra. Ennek a költsége 100.000,- Ft, ezért cserébe 100 példányt kapunk a kiadványból.
A Gimnáziummal, benne a gimnazista tanulók illusztrációival készített egyszerűbb kiadás 300
példányban készül el, ennek költségeit maga az Író biztosítja.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
-

-

-

mi indokolja a kezdeményezés támogatását: A Szentgotthárdi Csata350 éves
évfordulója jelentős, mondhatni a legjelentősebb történelmi emléknapja Szentgotthárd
történelnémek – kerek évforduló. A legutóbbi krerek évfordulót 1964-ben nem volt
mód megünnepelni. Most érdemes ezt úgy megtenni, hogy minél több kézzel fogható
emlék is maradjon nekünk illetve az utókor számára. Elsósorban ezt a célt segítjük ha
a támogatás mellett döntünk.
milyen hosszú távra hat ki: Egy könyv addig „él” amíg olvassák illetve amíg
olvasható. Nagyon hosszú idő múlva is adhat még hírt a csatáról is meg az évfordulót
ünneplő nemzedékről is.
mi történik a kezdeményezés elutasítása esetén: Valószínűleg a kiadvány ha már
nyomdában van, akkor is elkészül. Ugyanakkor egy szentgotthárdi polgár munkájának
a megjelenítéséról van itt szó, így ez a támogatás elutasítása ellen szól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csuk Ferenc által írt
„Szentgotthárdi csata” kiadvány díszkiadásából 100 példányt vásárol a kiadótól (bruttó)
100.000,- forintot összegben, a 2014. évi jubileumi keret terhére.
Határidő: azonnal, utalásra: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2014. június 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: ARRABO Szabadidősport Egyesület kérelme
Tisztelt Képviselő – testület!
2004-ben a Rába víziturizmus fejlesztése érdekében lépések történtek Szentgotthárdon: akkor
készült el az Alpokalja Motel szomszédságában a kemping, a Rába-híd mellet a csónakkikötő
és az akkori ÖKV által használt területen egy csónakház. Ez utóbbi a szmbathelyi ARRABO
Szabadidősport Egyesület (9700 Szombathely, Malom u. 8.) beruházásában történt. A
csónakházban tárolja az egyesület a hajókat, Szentgotthárdról indítja a vízitúrákat a Rábán. A
csónakházat karbantartja. Az akkor született 3 oldalú szerződés (Önkormányzat – ÖKV .
ARRABO Egyesület 10 évre biztosított ingyenes területhasználatot az üzem területén.
Azt a megállapodást a felek 2014. július 14-ig kötötték, és a megállapodás szerint „ezen
időpontig azt felülvizsgálják és azt a kor követelményeinek megfelelően egyeztetést
követően meghosszabbíthatják”. Az Egyesület részéről felmerült az is, hogy a csónakházat
elbontják, volt korábban olyan álláspont is hogy az önkormányzatnak átadják de annak
felújítását és karbantartását az önkormányzatnak vállalnia kell, a legvégső javaslatuk és
kérésük az volt, hogy inkább hosszabbítsuk meg a régi szerződést illetve kössünk újat de
abban is kapjanak 10 évi ingyenes használati lehetőséget. Cserébe felvállalták, hogy a
szentgotthárdi városi rendezvényeken szívesen részt vesznek hajóikkal, közreműködnek a
szentgotthárdi vizisport profiljukba illő részének megteremtését, evezés oktatását, stb.
Ennek egyik megelőlegezett eseménye az előterjesztés készítésekor még csak tervezettnek
mondható Szent Iván éjszakai fáklyás csónakos felvonulás illetve az, hogy az Egyesület tagjai
segítségével a szentgotthárdiak kipróbálhatják a gátnál elkészített csónakleeresztőn való
hajózást.
Álláspontunk, hogy olyan településen melyen két folyó is folyik keresztül és további jelentős
vízfelületek vannak (Hársas-tó, Vápánál lévő tó) kell, hogy legyen a bevett és támogatott
sportágak közöt vízisport is. Ennek személyi és tárgyi feltételei vannak amelyek az ARRABO
Egyesületnél készen megvannak, it vannak a városban, csak használnunk kellene őket. Ha ezt
egy együttműködés keretében l tudjuk érni és a sportreferens segítségét is igénybe véve ebből
tényleges és rendszeres sporttevékenység lesz Szentgotthárdon, akkor érdemes a
csónakházhoz a terület használatát külön díj fizetése nélkül is biztosítani.
Az Előterjesztés 1. számú mellékleteként elkészítettük annak a háromoldalú megállapodásnak
a tevezetét melynek elfogadását javasolójuk a T. Testületnek.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a
szentgotthárdi vizisport fejlesztése érdekében együttműködés legyen Szentgotthárd Város
Önkormányzata és az ARRABO Szabadidősport Egyesület Szombathely között és
felhatalmazza a polgármestert az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Megállapodás
aláírására.
Határidő: az aláírásra 2014. július 15.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2014. június 17.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:

1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.,
képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
SZET Szentgotthárdi KFT (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8., képviseletében eljár: --ügyvezető) - a továbbiakban: SZET
harmadrészről
az ARRABO Szabadidősport Egyesület (9700 Szombathely, Malom u. 8., képviseletében
eljár: Décsi Sándor elnök) - a továbbiakban: ASzE
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. 1.1.) 2004. évben az akkori Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (ma SZET)
üzemterületén található 1568/14 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon az Önkormányzat anyagi
ellenszolgáltatás nélkül 100 m2 nagyságú területet biztosított csónakház építéséhez az ASzE
részére.
1.2.) A csónakház felépítését követően a csónakház az ASzE tulajdonába került, a
működtetéséhez adott terület az Önkormányzat tulajdona maradt.
Az Önkormányzat és az ÖKV a csónakház működését 10 évre ingyen, bérleti/ használati díj
felszámolása nélkül tette lehetővé az ASzE számára.
Az Önkormányzat és az ÖKV engedélyezte, hogy az ASzE rácsatlakoztassa a csónakházat az
ÖKV közüzemi hálózatára. A mérőműszereket az ASzE szereltette fel, a szolgáltatóknál
fogyasztóként bejelentkezett és a fogyasztása szerint fizette a közüzemi díjakat.
2. A Szerződő Felek úgy határoznak, hogy az 1.) pont szerinti csónakház továbbra is a
területen marad, és azt további 10 évig, 2024. július 15-ig az ASzE bérleti és használati díj
fizetése nélkül használhatja. A csónakház működtetéséhez a SZET biztosítja az
üzemterületre az ASzE tagjainak, alkalmazottainak illetve megbízottainak a bejárást.
3. Az ÖKV által megépített csónakkikötő megközelítését és használatát a SZET a kemping
területén keresztül engedélyezi a jelen megállapodás fennállásának idejére.
4. Az ASzE vállalja, hogy
- a vízitúrák szervezése során az Alpokalja Motelt és kempinget is népszerűsíti
- a túracsoportjai minden esetben az SZET által működtetett Alpokalja Motel és kemping
területén veszik igénybe a szálláslehetőséget;
- a nyári időszakban vízitúra felszerelés kölcsönzésére lehetőséget biztosít az Alpokalja
Motel és kemping vendégei részére;
- a csónakházban a helyi turizmust szolgáló "Rába Ügyeletet" működtet minden év június,
július és augusztus hónapjában;
- a csónakház előtti szabad területet gondozza és a víziturizmus céljai szerint használja;
- a csónakházat karbantartja, állagának megőrzéséről gondoskodik azért, hogy esztétikus
képet nyújtson.
- Szentgotthárdi rendezvényeken – különösen az Önkormányzat vagy megbízottjai által
szervezet rendezvényeken – amennyiben az ASzE profiljának megfelelő feladatra lehetőség

van, az Önkormányzat kérésére részt vesz
- az ASzE profiljába tartozó vizisportt tevékenységet meghatározott rend szerint oktatja
szentgotthárdiak illetve Szentgotthárdon tanulók számára – ilyen oktatást minden nyáron
vállal és elindít . amennyiben erre igény mutatkozik
- Szentgotthárd sportéletébe bekapcsolódik és segíti a profiljába tartozó sportág
megerősödését
- mindezen vállalásaihoz a csónakházban tárolt csónakokat, a szükséges személyeket, egyéb
felszereléseket biztosítja
5. 5.1./ Jelen megállapodást a felek 2024. július 14-ig kötik, ezen időpontig azt
felülvizsgálják és azt a kor követelményeinek megfelelően egyeztetést követően
meghosszabbíthatják.
5.2./ Amennyiben a felek a továbbiakban együttműködni nem kívánnak, a megállapodás
megszűnik, az Önkormányzat a csónakház épületét felértékelt áron megvásárolja, vagy a
szerződő felek egyező akarattal ettől eltérő módon is megállapodhatnak. A jelen
megállapodás ezen alpontját a Szerződő Felek előszerződésnek tekintik és tudomásul veszik,
hogy az itt felsorolt esetekre vonatkozóan a megfelelő végleges szerződés megkötésére
kötelezettségük keletkezik.
6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésével nem ad kizárólagos
jogot az ASzE-nek a Rábán vízitúrák szervezésére, ugyanakkor az ASZE részére igény
esetén külön megállapodások alapján kiadványain, szóróanyagain megjelenési lehetőséget
biztosít.
7. Jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést elolvastuk, közösen értelmeztük, megértettük és azt mint akaratunkkal
mindenben megegyezőt aláírjuk.
Szentgotthárd, 2014. július

.......................................
Önkormányzat
Jogi ellenjegyzés:

.....................................
SZET

.....................................
ASzE

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014. június 25.-i képviselőtestületi ülésére
Tárgy: A Máriaújfaluért Egyesület kérelme - autóbuszvárók megújítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Máriaújfaluért Egyesület a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. (1.sz.
melléklet)
A kérelem:
A városrészben levő, a buszmegállókban elhelyezett, a 2829/1. és 2738. hrsz-ú, az
Önkormányzat tulajdonú ingatlanon található utasváró építmények állaga rendkívül leromlott.
(fényképek: 2.sz. melléklet) Az Egyesület tagjai társadalmi munkát, bontott téglát ajánlanak
fel, tulajdonosi hozzájárulást és anyagi támogatást kérnek a két építmény bontásához, új
utasvárók építéséhez.
A kérelem teljesítése:
Mint a mellékelt fényképeken is látható, az utasvárók valóban megújításra szorulnak. Igaz,
hogy kisebb ráfordítással rendeltetésszerű használatra alkalmassá tehetők, de ha a többi
városrészben, a környező falvakban körülnézünk ilyen típusú utasvárót nem valószínű, hogy
találunk – már évekkel ezelőtt korszerűbbekre, szebbekre cserélték őket.
Nagyon esztétikus utasváró fülkék készen is vásárolhatók, az egyedi kialakításúak
létesítésének sincs akadálya – ebben az esetben a végleges tulajdonosi hozzájárulás
megadásához feltétlenül szükséges tervező bevonása, a Városi Főépítész Úr létesítést
támogató nyilatkozata.
Az Egyesület tagjai által felajánlott téglán, társadalmi munkán kívül anyagvásárlásra (cement,
faanyag, héjazat, festék stb.) és szakmunka díjának fedetére van szükség. Becslésünk szerint a
kérelemben ismertetett anyagfelhasználással a két építmény megvalósítása összesen
legfeljebb 1.400.000.- forintba kerülhet.
További megjegyzések:
A mellékelt fotók alapján látható, hogy a városrészen lévő autóbusz utasvárók bár valóban
használhatók, nem a legkorszerűbbek. Új utasvárók kihelyezése esetén nagyon sokféle
megoldással találkozhatunk az országban. Szentgotthárd központi részén is helyeztünk ki az
elmúlt években ilyeneket – azt gondoljuk, hogy be is váltották a hozzájuk fűzött reményeket.
Legutóbb néhány hónapja a Liget mellé került egy odaillő utasváró. Amennyiben a T.
Testület a máriaújfalui kezdeményezéssel, a várók cseréjével egyetért, javasoljuk
alternatívaként megnézni azt is, hogy a készen kapható meglehetősen változatos kínálatból
nem lehetne-e megfelelőt találni. Épp a legutóbbi beszerzés költségeiből kiindulva az

Egyesület által becsült költségekhez hasonló áron lehet beszerezni az általunk meggondolásra
javasolt újakat is. Azt, hogy az Egyesület által felvetett, bontott téglából társadalmi munkában
építendő várók hogyan néznének ki, egyelőre nem lehet tudni – ebben fontos lenne Főépítész
Úr javaslatait is megismerni.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
- mi indokolja a kezdeményezés támogatását: Az említett utasvárók kb.30-40 éve épültek,
bár nem elhanyagoltak, rendeltetésszerű használatuk csekély ráfordítással biztosítható,
megjelenésük kedvezőtlen – különösképpen a helyi egyedi védelem allatt álló Harangláb
közelében levő.
- milyen hosszú távra hat ki: Remélhetőleg legalább 30-40 évig nem lesz szükség új
utasvárók építésére.
- mi történik a kezdeményezés elutasítása, az átalakítás elmaradása esetén: A
közeljövőben az Önkormányzatnak saját hatáskörben kell intézkedni új utasvárók
elhelyezéséről-létesítéséról.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában levő Szentgotthárd 2829/1 és 2738
hrsz-ú ingatlanokon levő utasváró fülkéket a Máriaújfaluért Egyesület lebontsa és
újakat építsen.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár
Gábor polgármestert a végleges tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új utasváró fülkék
építéséhez 1.400.000.- forintot biztosít a ….. terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja annak
lehetőségét, hogy Máriaújfalu Városrészre új, kész, a környezetbe illő utasvárókat
szerezzen be. Ezek kihelyezéséhez, az előkészítő munkálatok végzéséhez illetve a
jelenlegi utasvárók elbontásához szívesen fogadja a Máriaújfaluért Egyesület
felajánlott segítségét. A beszerezhető utasvárókról a következő képviselő-testületi
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő – testületet amely majd meghozza döntését. Addig
az Egyesület kérelmét nem bírálja el.
Határidő: azonnal, a Képviselő-testület tájékoztatása a következő testületi ülésen
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem járul hozzá, hogy
a tulajdonában levő Szentgotthárd 2829/1 és 2738 hrsz-ú ingatlanokon levő utasváró
fülkéket a Máriaújfaluért Egyesület lebontsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2014. június 12.

Fekete Tamás
műszaki irodavezető

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet

2.számú melléklet
a 2738. hrsz-ú telken levő utasváró:

a 2829/1. hrsz-ú telken levő utasváró:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének
elhelyezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a Szentgotthárd, Arany
J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlan: a volt gondozóház épülete.
A KLIK Szombathelyi Tankerülete képviseletében Fodor István tankerületi igazgató olyan
kérelemmel (lásd: 1. számú melléklet) fordult Önkormányzatunkhoz, amelyben kéri a Vas
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezését a fent
körülírt ingatlanban 2014.09.01-től kezdődő hatállyal, 1+1 év határozott időre. A
Tagintézmény eddig a Rákóczi u. 3. sz. alatti ingatlan tetőterében működött, viszont ott nem
voltak megfelelő feltételek az előírt, kötelezően ellátandó feladatok megvalósulásához.
A volt gondozóház földszinti részén 4 helyiség található, melyből jelenleg 1 a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat irodája, 1 másik helyiségben pedig a Gondozási Központ eszközei
/ bútorai vannak. A Pedagógiai Szakszolgálatnak 3 helyiségre lenne szüksége, a Kisebbségi
Önkormányzat tehát maradhatna az épületben. Bérleti díjról nem esett szó előzetesen,
azonban a felmerülő rezsiköltségeket a Szakszolgálat fizetné, illetve a vizesblokk felújítását is
vállalná. A rezsiköltségek vonatkozásában a külön mérés megoldható, a számlázással
kapcsolatos részleteket azonban egy használati megállapodásban rendezni kellene, hiszen
jelenleg a Gondozási Központ intézmény költségvetésében jelenik meg a gondozóház
rezsiköltsége.
A gondozóház épületének használatba adásával párhuzamosan természetesen felmerülhet,
hogy a Gondozási Központ már régóta igényt tart annak helyiségeire: a főépületben
meglehetős zsúfoltsággal látja el feladatait a Központ, sem öltöző, sem megfelelő méretű
irodahelyiség nem áll rendelkezésre, az irattározás is problémát okoz az intézménynek stb.
Legutóbb pedig a krízislakások kialakításának lehetősége merült fel a volt gondozóház
épülete kapcsán – értelemszerűen ennek is gátja lenne a Szakszolgálat ide költöztetése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TÁMOGATJA a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében
(9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) kerülne
elhelyezésre, azzal, hogy
- határozott ideig, 2014.09.01.- 2015.08.31-ig használhatja az ingatlant - ez az
időtartam plusz egy évvel meghosszabbítható,
- a használat során felmerülő rezsiköltségeket a Tagintézmény viseli,

- az ingatlan használatáról külön megállapodást kell kötni az Önkormányzattal.
Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére: 2014. augusztus 15.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete NEM TÁMOGATJA a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében
(9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) kerülne
elhelyezésre.
Határidő : a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2014. június 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésére
Tárgy: 6/2014.(II.27) önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2014.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: személyi jutt.
345 e/Ft
munkaa.terh.jár.
98 e/Ft
Járóbetegek gyógyító gondozása
Ebből: személyi jutt.
187 e/Ft
munkaa.terh.jár.
51 e/Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: személyi jutt.
22 e/Ft
munkaa.terh.jár.
6 e/Ft
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Ebből: személyi jutt.
95 e/Ft
munkaa.terh.jár.
25 e/Ft
Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: személyi jutt.
136 e/Ft
munkaa.terh.jár.
36 e/Ft
Képalkotó diagnosztika.
Ebből: személyi jutt.
8 e/Ft
munkaa.terh.jár.
2 e/Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: személyi jutt.
20 e/Ft
munkaa.terh.jár.
5 e/Ft
Család- és nővédelmi egészségü.gond
Ebből: személyi jutt.
155 e/Ft
munkaa.terh.jár.
42 e/Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: személyi jutt.
86 e/Ft
munkaa.terh.jár.
23 e/Ft
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: személyi jutt.
277 e/Ft
munkaa.terh.jár.
75 e/Ft
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: személyi jutt.
812 e/Ft
munkaa.terh.jár.
220 e/Ft
Adó kiszabása, beszedése, adóell.
Ebből: személyi jutt.
154 e/Ft

443 e/Ft

238 e/Ft

28 e/Ft

120 e/Ft

172 e/Ft

10 e/Ft

25 e/Ft

197 e/Ft

109 e/Ft

352 e/Ft

1 032 e/Ft

195 e/Ft

munkaa.terh.jár.
41 e/Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: személyi jutt.
136 e/Ft
munkaa.terh.jár.
37 e/Ft
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Köt.fel.
1 554 e/Ft
Nem köt.f.
935 e/Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Köt.fel.
948 e/Ft
Nem köt.f.
402 e/Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz.
Működési céltartalék
Fedezete: Működési célú központosított támogatások
Ebből kötelező fel
1 039 e/Ft
Nem kötelező fel.
226 e/Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Ebből kötelező fel
5 842 e/Ft
Nem kötelező fel. 1 111 e/Ft
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék
Működési céltartalék
Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Ebből kötelező fel
1 753 e/Ft
Nem kötelező fel. 1 198 e/Ft

173 e/Ft

2 489 e/Ft

1 350 e/Ft

655 e/Ft
630 e/Ft
1 265 e/Ft

6 953 e/Ft

2 951 e/Ft
2 951 e/Ft

3. A 2013.évi CCXXX. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Tel.hull.vegyes begyűjtése. száll/dologi k./
Fedezetük: Működési célú központosított támogatások

1 381 e/Ft
1 381 e/Ft

4. A 2013.évi CCXXX. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
Az e-útdíj bevezetésével kapcs. bevételkiesés ellentételezése
Működési céltartalék
Fedezete: Működési célú központosított támogatások

24 e/Ft
24 e/Ft

5. A 2013.évi CCXXX. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
Móra F. Városi Könyvtár (Dologi kiadás)
Fedezetük: Működési célú központosított támogatások

572 e/Ft
572 e/Ft

6. A 2013.évi CCXXX. tv.3.sz. mellékletében központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári diákétkeztetés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Ellátottak pénzb.jutt./
Fedezete: Működési célú központosított támogatások
2013. évi pénzmaradvány

550 e/Ft
290 e/Ft
- 260 e/Ft

7. Sztg. Város önkormányzatnak fenálló a Magyarország 2014.évi központi költségvetésről
szóló 2013.évi CCXXX tv. 67§ (1) és (2) bekezdése szerinti adósságállomány
adósságkonszolidációja
Hosszú lejáratú hitel törl
610 e/Ft
Lizing törlesztés
2 120 e/Ft
Kamat
60 e/Ft
Fedezete: Felhalmozás célú önkormányzati támogatások
2 790 e/Ft
8. Képviselő-testületi határozatok
Kiadási pótelőirányzat
- Kitüntetések
- 274/2013.sz. határozat „Szentgotthárd közművelődésért Díj”
Önkorm.igazg.tev.
102 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
80 e/Ft
munkaa.terh.jár.
22 e/Ft
- 275/2013.sz. határozat „Szentgotthárd Nemzetiségekért Díj”
Önkorm.igazg.tev.
102 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
80 e/Ft
munkaa.terh.jár.
22 e/Ft
108/2014.sz. határozat tanév Pedagógusa Szentgotthárdon elismerés
Önkorm.igazg.tev.
317 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
250 e/Ft
munkaa.terh.jár.
67 e/Ft
107/2014.sz. határozat Díszoklevelek
Önkorm.igazg.tev.
431e/Ft
Ebből : személyi jutt.
339 e/Ft
munkaa.terh.jár.
92 e/Ft
134/2014.sz. határozat tanév „Szentgotthárd közoktatásért”
Önkorm.igazg.tev.
203 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
160 e/Ft
munkaa.terh.jár.
43 e/Ft
136/2014.sz. határozat „Szentgotthárd Egészségügyi és Szoc. Ellátásért Díj”
Önkorm.igazg.tev.
203 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
160 e/Ft
munkaa.terh.jár.
43 e/Ft
137/2014.sz. határozat „Szentgotthárd Közszolgálatért Díj”
Önkorm.igazg.tev.
102 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
80 e/Ft
munkaa.terh.jár.
22 e/Ft
138/2014.sz. határozat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”

Önkorm.igazg.tev.
101 e/Ft
Ebből : személyi jutt.
80 e/Ft
munkaa.terh.jár.
21 e/Ft
Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/
- 1 500 e/Ft
2013. évi pénzmaradvány
- 61 e/Ft
- 26/2014. sz. határozat
Régióhő Kft. Tagi kölcsön /Műk.c.visszatér.kölcs.ny.áll.h.-kív-re/
6 000 e/Ft
Fedezete: Műk.c.visszatér.kölcs.megtérülése áll.h.-kív-ről
6 000 e/Ft
- 40/2014. sz. határozat Sportrendezvények szervezése
Iskolai diáksport-tevékenység támogatása /dologi kiadás/
111 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 111 e/Ft
- 44/2014. sz. határozat Nyugat-Pannon Járműipari és Mech.Kft tám.
Város és községgazd. Egy.műk.c.tám. áht-kívülre /nem köt.fel/
3 000 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 3 000 e/Ft
- 65/2014 sz. határozat Sztg. És Térsége Okt.Int. egyszeri eszközbeszerzés
Tárgyi eszköz besz./beruházás/
414 e/Ft
Sztg.-i Közös Önkörm.Hivatal
Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/
410 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 824 e/Ft
- 68/2014 sz határozat Civil szervezetek parkfenntartási fel.
Zöldterület kezelés
Ebből dologi kiadás
- 778 e/Ft
Egy.műk.c.tám. áht-belülre
44 e/Ft
Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 734 e/Ft
- 69/2014 sz határozat üzletrész értékesítés
Részesedés értékesítése
180 e/Ft
Fejlesztési céltartalék
180 e/Ft
- 71/2014 sz. határozat Hármashatár Mentőcsoport részére felsz.vás.
Város és községgazd. /dologi k./
300 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 300 e/Ft
- 83/2014 sz. határozat Sztg-i VSE labdarugó Szakosztály sporttelepfejlesztés
Sportlétesítmények műk. és fejl. Egy.felh.c.tám. áht-kívülre
2 665 e/Ft
Fedezete: 2013. évi pénzmaradvány
- 2 665 e/Ft
- 86/2014 sz. határozat
Terület vásárlás /beruházási kiadás/
251 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 251 e/Ft
- 87/2014 sz. határozat SZET Kft. Jegyzett tőke emelés
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás /beruházások/
18 325 e/Ft
Fedezete: Szet Kft univerzális gép besz /beruházások/
- 18 325 e/Ft
- 94/2014 sz határozat Civil alap felosztása
Civil alap
1 910 e/Ft
Ebből dologi kiadás
430 e/Ft
Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 1 480 e/Ft
Fejlesztési céltartalék
- 1 910 e/Ft
- 96/2014 sz határozat Synergy Fittness tám./Koszár Zsolt/
Versenysport tev.tám. /Egy.műk.c.tám. áht-kívülre/
400 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 400 e/Ft
- 103/2014 sz határozat RTL klub turisztikai magazin
Önkorm.igazg.tev. /dologi kiadás/
550 e/Ft

Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 550 e/Ft
- 116/2014 sz határozat SZEOB Játékvár Óvoda főzőkonyha átalakítás
Óvoda felújítás
8 873 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 8 873 e/Ft
- 117/2014 sz határozat Mozi épületének felúj. Többlet ktg.
Mozi épület belső átalakítás /felújítás/
5 027 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 5 027 e/Ft
- 120/2014 sz határozat Stg. És Térs.Iskola Arany J. 1-4 évfolyam tanulóinak
Klagenfurti buszköltsége.
Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/
97 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 97 e/Ft
- 121/2014 sz határozat Ultrahan készülék beszerzés
Ultrahan készülék beszerzés /beruházás/
7 588 e/Ft
Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás
- 5 000 e/Ft
2013. évi pénzmaradvány
- 2 088 e/Ft
Rendelőintézet Járóbeteg gyógyító szakell /dologi.k/
- 500 e/Ft
- 127/2014 sz. határozat Kézilabda Klub támogatása
Versenysport tev.tám. /Egy.műk.c.tám. áht-kívülre/
300 e/Ft
Fedezete 2013. évi pénzmaradvány
- 300 e/Ft
- 189/2013.sz. határozat Gotthárd Therm Kft. részére készfizető kez.váll.
/óvadéki megáll./
Gotthárd.Therm Kft. Pénzeszk.átadás /egy.felh.c.tám.áht-én kív/
11 842 e/Ft
Fedezete: Fejlesztési céltartalék zárolás
- 11 842 e/Ft
9. Országgyűlési Képviselő választás költségei
Közös Önkormányzati Hivatal
Országgyűlési, önkorm., és EU parlamenti képv.vál.-hoz kapcs.tev.
Ebből : személyi jutt.
1 541 e/Ft
munkaa.terh.jár.
428 e/Ft
dologi kiadás
856 e/Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áh-én belülről
2013. évi pénzmaradvány
10. EU Parlamenti Képviselő választás költségei
Országgyűlési, önkorm., és EU parlamenti képv.vál.-hoz kapcs.tev.
Ebből : személyi jutt.
1 701 e/Ft
munkaa.terh.jár.
471 e/Ft
dologi kiadás
355 e/Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.áh-én belülről
11. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
- Intézményi karbantartások
Önkormányzat
Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/
Nem lakóing.bérbeadása, üze /dologi k/
Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás
Tekepálya felújítás /berzházás/
Fedezete: Fejlesztési céltartalék
2013. évi pénzmaradvány

2 825 e/Ft

2 621 e/Ft
- 204 e/Ft

2 527 e/Ft

2 527 e/Ft

1 000 e/Ft
29 e/Ft
- 1 029 e/Ft
24 639 e/Ft
-20 000 e/ft
- 4 639 e/Ft

12. 14/2014.(V.5) sz. ÖKT rendelettel jóváhagyott 2013 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
a./ Móra F. Városi Könyvtár/dologi kiadás/
Ebből dologi kiadás
4 757 e/Ft
Elvonások és befiz.
1 640 e/Ft
Tárgyi eszk.besz.
1 100 e/Ft
Előző évi költségv.maradvány
b./ Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása /Tárgyi eszk.besz/
Háziorvosi alapellátás
Ebből dologi kiadás
762 e/Ft
Tárgyi eszk.besz
686 e/Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből dologi kiadás
430 e/Ft
Tárgyi eszk.besz
745 e/Ft
Család- és nővédelmi egészségü.gond /tárgyi eszk.besz./
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: személyi jutt.
172 e/Ft
munkaa.terh.jár.
46 e/Ft
dologi kiadás
106 e/Ft
Előző évi költségv.maradvány
c./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Önkorm.igazg.tev.
Ebből : személyi jutt.
munkaa.terh.jár.
Elvonások és befiz.
dologi kiadás
Tárgyi eszk.besz
Előző évi költségv.maradvány

7 497 e/Ft

7 497 e/Ft

3 282 e/Ft
1 448 e/Ft

1 175 e/Ft

159 e/Ft
324 e/Ft

6 388 e/Ft

10 877 e/Ft
1 314 e/Ft
363 e/Ft
1 562 e/Ft
6 138 e/Ft
1 500 e/Ft

d. Önkormányzat
Központi költségvetési befizetések /Elvonások és befiz./
Felhalmozási céltartalék /2013.pmar/
Felhalmozási céltartalék /2012.évi pmar/
Előző évi költségv.maradvány /2012.évi/
Előző évi költségv.maradvány /2013.évi/
Intézményektől elvonás
Önkorm.Ing.bérlemények felújítása
Széll k. tér 14, 15 lakások felúj. És az eredeti terv különb.
Felhalmozási céltartalék /2012.évi pmar/

10 877 e/Ft

628 e/Ft
117 362 e/Ft
46 509 e/Ft
46 509 e/Ft
114 788 e/Ft
3 202 e/Ft
11 000 e/Ft
- 11 000 e/Ft

13. Szlovénia Magyarország határon átny. Együttműködés pályázati támogatás
Egyéb műk.c.átvett pénze.áht-én kivülről EU
3 478 e/Ft
Működési céltartalék
3 478 e/Ft
14 A Képviselő-testület 89/2014 számú határozata alapján a 2014.évi költségvetésről szóló
6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 9 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek létszámkerete a
csatolt 10.sz. melléklet szerint módosul.

15. A 8. pont alapján Szentgotthárd Város 2014. évi adósságkonszolidációja következtében
6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 3§ (7) jóváhagyott az Önkormányzat hitelterhei a csatolt 7. sz.
melléklet szerint módosul.
16. A 6/2014.(II.27.) ÖKT rendelet 3.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt 14.sz.melléklet
szerint módosul.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot
A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi
előírásokkal.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2014. június 16

Dr Dancsecs Zsolt
Jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…..(…) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.034.782 e/Ft-ban, azaz hárommilliárd-harmincnégymillióhétszáznyolcvankettőezer forintban,
b) bevételi főösszegét 3.034.782 e/Ft azaz hárommilliárd-harmincnégymillióhétszáznyolcvankettőezer forintban,
állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg
forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az
alábbiak szerint határozza meg:
(2) Működési bevételek
1.924.806 e/Ft
a) intézményi működési bevételek:
174.842 e/Ft,
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
1.160.500 e/Ft
c) Működési támogatások:
330.690 e/Ft
d) Egyéb működési bevételek:
258.774 e/Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

394.439 e/Ft
131.278 e/Ft
2.790 e/Ft.
260.371 e/Ft
6 000 e/Ft
2.325.245 e/Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 709.537 e/Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
709.537 e/Ft
aa) működési pénzmaradvány
141 738 e/Ft,
ab) felhalmozási pénzmaradvány
567.799 e/Ft.

(7) Finanszírozási bevételek összesen:

709.537 e/Ft”

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadások előirányzatra
1.544.450 e/Ft-ot,
b) felhalmozási kiadások előirányzatra
1.100.713 e/Ft-ot,;
c) támogatások kölcsönök nyújtására
106 000 e/Ft-ot,
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra
280.889 e/Ft-ot,
e) hiteltörlesztésre
2.730 e/Ft-ot
határoz meg.”
4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) személyi juttatások előirányzata
315.989 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
87.839 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata
659.767 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra
446.113 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások
389.221 e/Ft
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre
53.062 e/Ft
dc) elvonások és befizetések
3.830 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
34 742 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:
1 544 450 e/Ft.
(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.000 e/Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete 1 000 e/Ft,
ab) katasztrófa alap
1.000 e/Ft,
ac) általános tartalék
1 000 e/Ft;
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 277.889 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:
ba) működési céltartalék:
159.805 e/Ft,
bb) fejlesztési céltartalék:
118.084 e/Ft.
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Civil Alap
3.090 e/Ft
b) Pályázati alap Működési
7 453 e/Ft
c) Intézménykarbantartás
1 971 e/Ft
d) Pannon Kapu rendezv.
1.000 e/Ft
e) Környzetvédelmi alap
1.000 e/Ft
f) Közcélú fogl.dologi
500 e/Ft
g) Közcélú fogl.pályázati önrész
1.100 e/Ft

h)
i)
j)
k)
l)
m)

TDM idegenfor.marketing kts
1.000 e/Ft
Városi rend.Szentgotthárdi csa
7 000 e/Ft
Polgármester végkielégítés, járulékok 1 840 e/Ft
Ügyeleti ellátás
10 000 e/Ft
Bérkompenzáció
630 e/Ft
Pénzmaradvány
123 221 e/Ft

(5) A (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Pályázati alap
5 180 e/Ft
b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.
0 e/Ft
c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz 56.404 e/Ft
d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz
El nem ismert
1 500 e/Ft
e) Gondozóház ép.felújítás
30 000 e/Ft
f) Bölcsőde udvar, vizesblokk
12 000 e/Ft
g) Térfigyelő kamerarendszer
5 000 e/Ft
h) Gimnázium díszudvar
5 500 e/Ft
i) MSE gyakorlópálya
2 500 e/Ft
j) Rendelőintézet ultrahankészülék
0 e/Ft
k) Tekepálya felújítás
0 e/Ft
(6) A céltartalékban tervezett 277.889 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi döntés alapján
b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-k) testületi döntés alapján
c) A 5.§ (5) bekezdés c) és d) pályázat elnyerésekor
d) A 5.§ (5) bekezdés b) a banki kötelezés szerint”
5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi
feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen
330 690 e/Ft működési célú központi támogatásban, 2 790 e/Ft egyéb felhalmozási célú
központi támogatásban részesül.”
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetve:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§.
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-,
változásával foglalkozik.
2.§.
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi.
3.§.
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-,
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.
4.§
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként,
valamint a tartalék változását mutatja be.
5.§.
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: A szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
álló szentgotthárdi 1244 hrsz-ú terület értékesítésével kapcsolatosan a februári ülésen az
alábbi 73/2014. számú határozatot hozta:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi, 1244 hrsz-ú,
kivett ásatási terület megnevezésű 5007 m2 alapterületű, 1/1 arányban az Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanból, az előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő Változási vázrajz
szerinti megosztás után létrejött 1244/1 hrsz-ú, 4334 m2 területű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant a kezdeményezők választása szerint
VAGY
1500 Ft/m2+ÁFA áron értékesíti azzal, hogy a területrész vásárlását kezdeményező félnek a
határozat közlését követő 15 napon belül nyilatkozni kell arról, hogy a közölt eladási áron és
az alábbi feltételek alapján továbbra is fenntartja a vételi szándékát.
Amennyiben a vételi szándék továbbra is fennáll, úgy az 1244 hrsz-ú ingatlan megosztását az
önkormányzat elvégezteti, s a Földhivatali bejegyzést követően az ingatlan értékesítését a
Testület elé kell terjeszteni, majd ezt követően történik a Vagyonrendelet szerinti
versenyeztetés, értékesítés.
Az értékesítés további feltételei:
- A vevő félnek vállalnia kell a megosztás során létrejövő 1244/2 hrsz-ú ingatlanon 0/70
kőzúzalékú út kialakítását legalább 4 m szélességben, 15 cm vastagságban és a csapadékvizet
árokkal történő elvezetését.
- A vételáron felül vevő félnek meg kell téríteni az értékbecslés költsége mellett a
telekalakítással járó összes költséget (változási vázrajzok elkészítésének költsége, tulajdoni
lap, térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés költsége).
- Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége a vevő felet terheli.
VAGY
1000.-Ft/m2+ÁFA áron értékesíti azzal, hogy a szentgotthárdi 1244 hrsz-ú ingatlan
megosztását az önkormányzat elvégezteti, s a Földhivatali bejegyzést követően az ingatlan
értékesítését a Testület elé kell terjeszteni, majd ezt követően történik a Vagyonrendelet
szerinti versenyeztetés, értékesítés.
A területrész vásárlását kezdeményező félnek a határozat közlését követő 15 napon belül
nyilatkozni kell arról, hogy a közölt eladási áron és az alábbi feltételek alapján továbbra is
fenntartja a vételi szándékát.
Amennyiben a vételi szándék továbbra is fennáll, úgy az 1244 hrsz-ú ingatlan megosztását az
önkormányzat elvégezteti, s a Földhivatali bejegyzést követően az ingatlan értékesítését a
Testület elé kell terjeszteni, majd ezt követően történik a Vagyonrendelet szerinti
versenyeztetés, értékesítés.
Az értékesítés további feltételei:
- A vevő félnek vállalnia kell a vételáron felül az általa elkészíttetett útkialakítási
költségbecslésben a felkért tervező által megadott bruttó 3.127.248.-Ft. megfizetését is mely

a megosztás során létrejövő, Önkormányzat tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú,
kivett közforgalom elől elzárt magánút kialakításának tervezett költsége. A magánutat ezen
összeg felhasználásával az Önkormányzat építteti meg.
- A vételáron felül vevő félnek meg kell téríteni az értékbecslés költsége mellett a
telekalakítással járó összes költséget (változási vázrajzok elkészítésének költsége, tulajdoni
lap, térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés költsége).
- Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége a vevő felet terheli.
A vásárlást kezdeményező felek, Merkli Brigitta és Merkli Imréné 9970 Szentgotthárd,
Széchenyi u. 36/A. sz. alatti lakosok a mellékelt nyilatkozatot/kérelmet (1. sz. melléklet)
nyújtották be Hivatalunkhoz melyben a Testület által felkínált lehetőségek közül a második
1000.-Ft/m2+Áfa áron kívánják megvásárolni azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat
elvégezteti az 1244/2 hrsz-ú ingatlanon az út kialakítását az általuk megfizetendő 3.127.248.Ft felhasználásával.
A Változási vázrajz (2. sz. melléklet) a Földhivatal részére telekalakítás jóváhagyására
benyújtásra került.
A 73/2014. sz. határozatban és kérelmező felek nyilatkozatában a megvásárolni kívánt
1244/1 hrsz-ú ingatlan területe 4334 m2-rel szerepel, viszont az 1244/2-es hrsz-ú ingatlan
kialakítását - az út meredeksége végett - módosítottuk amely alapján az 1244/1 hrsz-ú
ingatlan területe 4279 m2-re csökkent.
Most a T. Testületnek a Földhivatali jóváhagyás alatt álló –mellékelt változási vázrajz
szerinti- szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 4279 m2
területű ingatlant vagyonrendelet szerint meg kell hirdetnie értékesítésre.
A vételi igénnyel kapcsolatosan eddig felmerült telekalakítási eljárás és értékbecslések
költsége 148.500.-Ft, amelyet a vételár mellett a vevő félnek meg kell térítenie.
A vagyonrendeletünk értelmében -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt
versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben
szokásos mód: helyi újságban, Városi TV-ben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri
Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell
a hirdetményt közzétenni.
A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Természetesen a Magyar Államot a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2)
és (5) bekezdése értelmében elővásárlási jog illeti meg.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monek Mónika földmérő
mérnök által 104/2013 munkaszámú, szentgotthárdi 1244 hrsz-ú földrészlet megosztásáról
készült, Földhivatali jóváhagyás alatt álló Változási Vázrajz alapján létrejövő, Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/1 hrsz-ú, 4279 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.)
önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti
eladásra:
Vételár: 5.434.330.-Ft, mely 27%Áfa-t tartalmaz.

Pályázatok beérkezési határideje: 2014. július 15. A pályázatokat konkrét összeg (forint)
megjelölésével fogadjuk el.
A vételi szándék bizonyítására 543.430.- Ft bánatpénz fizetendő.
A pályázatok elbírálásának határideje a pályázat benyújtását követő testületi ülés.
Az értékesítés további feltételei, a vevő fél feladata, kötelezettségei a szerződéskötés
kapcsán:
- A vevő félnek vállalnia kell a vételáron felül bruttó 3.127.248.-Ft. megfizetését is mely a
megosztás során létrejövő, Önkormányzat tulajdonát képező, szentgotthárdi 1244/2 hrsz-ú,
kivett beépítetlen területen haladó út kialakításának tervezett költsége. A magánutat ezen
összeg felhasználásával az Önkormányzat építteti meg.
- A vételáron felül vevő félnek meg kell téríteni az értékbecslés költsége mellett a
telekalakítással járó összes költséget (változási vázrajzok elkészítésének költsége, tulajdoni
lap, térképmásolat díja, Földhivatali átvezetés költsége).
A pályázat további feltételeit az Előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza
Határidő: a közlésre azonnal, 1. pontban az értékesítésre: a földhivatali átvezetést követő
Testületi ülés
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2014. június 11.
Fekete Tamás
városüzemeltetési irodavezető
Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz. melléklet:

3.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.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adásvételi szerződés a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot tevő pályázóval kerül
megkötésre. 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. Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem
értékelhető(k).

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: Sztg. 3816 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása
Tisztelt Képviselő-testület!
Gáspár Tibor Svájc, Tödistrasse 15. Neuhausen am Rheinfall 8212.CH. sz. alatti lakos az 1.
sz. mellékletben található megkereséssel fordult Szentgotthárd Város Önkormányzatához,
melyben a szentgotthárdi 3816 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,
3522 m2 területű ingatlanban lévő 280/2880 tulajdoni részarányát ingyenesen felajánlja az
Önkormányzat részére. (térkép 2. sz. melléklet) Az ingatlan 107 m2-es részére E.On
vezetékjog került feltüntetésre.
Az ingatlanban az Önkormányzat is rendelkezik 480/2880 tulajdoni részaránnyal, jelenleg 13
tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonaként élvezi az ingatlan „hasznait”.
Az ingatlan több éve lakatlan, évről évre visszatérő probléma a telek kaszáltatása és az épület
romló állapota. Jelenlegi probléma az épület mögötti rész kaszálása is, mivel oda csak a
gazdasági épületen keresztül lehet átjutni, viszont az épület (pajta) kapuja annyira rossz
állapotban van, hogy használhatatlan.
Mivel az Önkormányzat már tulajdonostárs az ingatlanban, ezért javasoljuk a felajánlott
tulajdoni részarány térítésmentes elfogadását.
Az ingatlanra vevő lenne/lett volna egy szomszéd de egyes tulajdonosok – különösen egy
tulajdonos – az eladásra nem volt hajlandó. Az ingatlannal kellene kezdeni valamit –
sorsának rendezése nem tűnik egyszerűnek – ha önkormányzatunk nem lenne már tulajdonos
biztosan nem javasolnánk a felajánlott rész elfogadását – így viszont talán előbbre viszi az
ingatlan sorsát az önkormányzat fokozottabb jelenléte.
Az ingatlan elfogadása esetén a szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő
átvezetése az Önkormányzat feladata és az ezzel felmerült költség is az önkormányzatot
terhelné.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Tibor Svájc,
Tödistrasse 15. Neuhausen am Rheinfall 8212.CH. sz. alatti lakos felajánlását, melyben a
szentgotthárdi 3816 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 3522 m2
területű ingatlanban lévő 280/2880 tulajdoni részarányát ajándékozás címén az
Önkormányzat részére ingyenesen felajánlja, elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a
Városüzemeltetést, hogy az ingatlan átvételéhez szükséges szerződést készíttesse el és a
polgármestert felhatalmazza annak aláírására.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Tibor Svájc,
Tödistrasse 15. Neuhausen am Rheinfall 8212.CH. sz. alatti lakos felajánlását, melyben a
szentgotthárdi 3816 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 3522 m2
területű ingatlanban lévő 280/2880 tulajdoni részarányát az Önkormányzat részére
ingyenesen átadja, nem fogadja el.
Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 1. pontban. 2014. 08. 31.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2014. június 6.

Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

1.sz. melléklet:

2.sz.melléklet:

JELENTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 25.-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
A Jubileumi Munkacsoport tagjai többször összeültek az elmúlt időszakban.
1./ 2014. június 2-án a Munkacsoport néhány tagja megbeszélést folytatott Zsámpár
Lászlóval az augusztus 16-i Zarándoklat fő szervezőjével, aki tájékoztatást adott a szervezés
állásáról. Megbeszélték, hogy a városvezetéssel együtt meghívják a muraszombati püspököt
is, a zirci és a heiligenkreuzi apát mellett. Átbeszélték az útvonalakat, a közös érkezést,
valamint a rendezvény kapcsolódását a 250 évfordulós Szent Miséhez, majd az azt követő
Kárászi Szilvia harangjáték helyszínét.
Megállapodtak, hogy miután a szervező végső egyeztetés miatt Budapestre megy június 21én, ezért június 23-án ismételt megbeszélés lesz.
Ugyancsak június 2-án folyt megbeszélés a Történelmi Napokon segítő Önkéntes Tábor
vezetőjével. A tábor 2014. július 24-én kezdődik, és 2014. augusztus 5-ig. A közel kéthetes
tábor programjának átbeszélése történt a Hivatal és a PKKE képviselőivel , mellette szó volt a
szállás és étkezés lehetőségének biztosításáról. A táborvezető elmondta, hogy két fő
jelentkezett már francia nyelvtudással, továbbá jelezte, hogy mikor minden jelentkező
megvan Megállapodás megkötésére kerül sor.
Szintén június 2-án folytatott tárgyalást polgármester úr a mogesdorfi képviselőkkelpolgármester, jegyző ,tü.egyesület vezető – az augusztusi rendezvényekkel kapcsolatban. A
felek kölcsönösen elmondták a tervezett programokat augusztus 1-jére vonatkozóan. A
programok felváltva zajlanak a két településen: 15.00-kor kezdődik Mogersdorfban török
emlékmű avatással. 17.00-kor Szentgotthárdon van a Történelmi Napok rendezvénysorozat
megnyitója, majd ezt követően 17.30-kor Mogersdorfban köszöntik Szentgotthárd képviselőit.
A lelkes szentgotthárdiak gyalog mennek Mogersdorfba, ahol 18.30-20.30-ig lehetőség nyílik
szentgotthárdi kulturális csoportok ( fúvószenekar ) bemutatkozására. 20.30-kor nagyszabású
katonai felvonulás lesz, majd ezt követően táncos mulatság. 11.00-kor buszt biztosítunk a
hazatérésre.
2./ 2014. június 03-án a PKKE és a Hivatal képviselői ismét átbeszélték a programokat.
Megállapodtak, hogy a meghívott külföldi testvérvárosok , illetve a magyar érintett városok

számára – visszajelzés hiánya miatt – ismét elküldik a meghívót. Továbbá egyetértettek
abban, hogy a „gasztro csatához” a városközpont vendéglősit összehívják.
3./ 2014. június 04-én Szombathelyen Jordán Tamás igazgatóval tárgyaltak a Hivatal és a
PKKE munkatársai. A megbeszélés tárgya az augusztus 2-i nap kulturális programjainak,
főként a Gálaműsornak a megbeszélése volt.
A résztvevők megállapodtak, hogy június 18-án ismét találkoznak további egyeztetés céljából.
4./ 2014-én június 10-én a meghívott vendéglősök – kivétel a Picasso képviselője – és a
Borhotel képviselője elfogadta a polgármester meghívását, aki tájékoztatta a résztvevőket a
tervezett augusztus 1-3 programokról, valamint a „ Gasztrocsata” és a borkóstoló
elképzelésről. A meghívottak pozitívan fogadták a lehetőséget, és az alábbiak alapján
megegyeztek, hogy mely vendéglátó egység , mely nemzet ételeit tűzi étlapjára a
rendezvénysorozat alatt -Corso : német, Club 3 : francia, Andante: cseh, Fürdő: török, Rézi:
horvát, Hunyadi: magyar, Picasso: olasz, Makk Hetes : szlovén . A Borhotelben pedig a
három nap alatt Magyarország borvidékeinek boraiból fognak borkóstolót szervezni az
érdeklődők számára.
5./ Június 13-án a Történelmi Napok egységes arculat- és marketing megjelnésével
kapcsolatban, illetve a kapcsolódó egyéb teendőkről egyeztettek a szervezők (Hivatal, PKKE,
Gotthárd-Therm Kft.).
A folyamatosan bővített
Rendezvényterv
hivatal.szentgotthard.hu weboldalon olvasható.

a

megújult

Hivatali

honlapon

a

119/2014. számú képviselő-testületi határozat

ÖSSZES MENNYISÉG
Cikkszám

termék neve
BOTOND kétszemélyes tanulóasztal

mennyiség

mennyiségi nettó
egység
egységár

nettó
összérték

bruttó
összérték

191

db

15 400

2 941 400

3 735 578

100

db

0

0

0

6-os korcsoport

432

db

7 000

3 024 000

3 840 480

6-os korcsoport

20

db

12 200

244 000

309 880

BOTA-SZ BOTOND tanári asztal szekrénnyel

15

db

31 900

478 500

607 695

BOSZ-K

BOTOND tanáriszék

15

db

8 900

133 500

169 545

BA2-LS

BRAVO kétszemélyes tanulóasztal
állítható magasságú

142

16 560

2 351 520

2 986 430

BA1

Bravo egyszemélyes állítható tanuló
asztal

24

14 900

357 600

454 152

BSZ

BRAVO tanulószék
állítható magasságú

351

9 480

3 327 480

4 225 900

füzettartórács

308

db

900

277 200

352 044

13

db

31 900

414 700

526 669

BOA2-LS

6-os korcsoport

BOTOND székláb papucs
BOSZ

BOTOND tanulószék

TRA -60

trapézasztal 60 -os

FR

o

BOTA-SZ BOTOND tanári asztal szekrénnyel

db

db

db

DESZ-K

DERBY szék kárpítozott (tanári)

13

db

14 800

192 400

244 348

IFSZ-19

Pegaz 05 Forgószék

7

db

16 800

117 600

149 352

TRA -60

trapézasztal 60 -os

18

db

12 200

219 600

278 892

o

NA2-LS

NÓRA kétszemélyes tanulóasztal

FR

füzettartórács

NSZ

NÓRA tanulószék

NSZ-K

100

db

13 120

1 312 000

1 666 240

200

db

900

180 000

228 600

300

db

7 840

2 352 000

2 987 040

NÓRA tanári szék

16

db

9 260

148 160

188 163

STA-1

SAVARIA 1 szembenülős tanári
asztal

13

39 000

507 000

643 890

ISZ-1K

ISZ Szék

30

6 700

201 000

255 270

12 400

74 400

94 488

7-es korcsoport

7-es korcsoport

db
db

SE-LINDA Linda szék (kárpit: világosbarna/barna
váz: sötétbarna)

6

SZ-007

Klasszikus polcos szekrény

2

db

22 700

45 400

57 658

SZ-015

Klasszikus polc (fehér)

1

db

15 300

15 300

19 431

KA-1

Egyoldalas könyvállvány (fehér)

2

db

14 200

28 400

36 068

VGMB-05-0101

Vital pad háttámlával
(műbőr: Jada zöld, váz: ezüst)

6

54 500

327 000

415 290

VGMB-05-0501

Vital öltözői ülőke
(műbőr: Jada zöld, váz: ezüst)

10

18 100

181 000

229 870

Összérték

SZOI Széchenyi István Általános Iskola
Nettó összérték
6 821 400
8 663 178
Bruttó összérték

db

db
db

19 451 160

24 702 973

SZOI Arany János Általános Iskola
Nettó összérték
Bruttó összérték

7 258 100
9 217 787

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium
Nettó összérték
Bruttó összérték

5 371 660
6 822 008

SZOI Széchenyi István Általános Iskolában 4 osztályterem laminált padló elkészítése a biztosított pénzmaradvány terhére.

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Városüzemeltető ügyek:
Két ülés között történtek
2014. május

Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház használatbavételi engedélyek, használatbavétel tudomásul
vételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Építésrendészeti eljárások száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:

2
1
0
0
3
2
0
1



A „Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében” elnevezésű
szolgáltatás beszerzésének közbeszerzési eljárásánál Szentgotthárd Város Önkormányzata
Közbeszerzési Bizottságának eljárást lezáró döntése alapján az érvényes ajánlatot
benyújtó Morrow Medical Zrt. lett az eljárás nyertese. A szolgáltatóval történő
szerződéskötés folyamatban van. A szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2014.
augusztus 01. A szerződés időtartama 60 hónap. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízott személy: Dr. Bíró J. Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó



A „Csákányi László Filmszínház épületének átalakítása, felújítása” elnevezésű építési
beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásánál Szentgotthárd Város
Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának eljárást lezáró döntése alapján a
legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó Cseke Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. út 5.) lett
az eljárás nyertese. A szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel 2014. június 10-én megtörtént,
a munkaterület átadás-átvétel időpontja 2014. június 18. A kivitelezési munkálatok
teljesítésének határideje 2014. augusztus 31.



A „Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi temetőben új ravatalozó építése” elnevezésű
építési beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásánál Szentgotthárd Város
Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának eljárást lezáró döntése alapján a
legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó Cseke Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. út 5.) lett

az eljárás nyertese. A szerződéskötés tervezett időpontja legkorábban 2014. június 23-án
történhet meg. A kivitelezési munkálatok teljesítésének határideje: A szerződés
hatálybalépésétől számított 120 nap (a tervezett szerződéskötési időpont alapján 2014. október
23.)


A „Új négysávos tekepálya leszállítása és teljes körű telepítése” elnevezésű árubeszerzés
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A szerződés
megkötése a nyertes ajánlattevővel megtörtént, a megvalósítás folyamatban van. Nyertes
ajánlattevő: Bowling Install Kft. (2040 Budaörs Szabadság u. 40.). A munkálatok
teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 60 nap (2014. július 28.)



A „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2014.” elnevezésű
építési beruházás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásánál Szentgotthárd Város
Önkormányzata Közbeszerzési Bizottságának eljárást lezáró döntése alapján a
legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád
út 19.) lett az eljárás nyertese. A felújítással érintett útszakaszok: Rózsa F. utca (Tompa
M. utcától – a Zsidai utcáig) – Zsidai utca (Örökzöld utca kereszteződéséig); a Deák F.
utca; a 15. hrsz.-ú ingatlanon lévő útszakasz (színház mellett lévő út); Tótfalusi út északi
oldalán lévő járda (Kultúrháztól – a Rábatótfalusi patakig). . A szerződéskötés tervezett
időpontja legkorábban 2014. június 23-án történhet meg. A kivitelezési munkálatok
teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 90. nap (a tervezett
szerződéskötési időpont alapján 2014. szeptember 23.)



Megtörtént a Szengotthárd Zsidahegyi buszfordulóban a sérült útborkolat helyreállítása, a
csapadékvíz-elvezetés rendezése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megtörtént a KÉK ZÓNA-ban lévő kiegészítő táblák cseréje az érintett zónában lévő
üzletekhez érkező gépjárművek megállásának elősegítése érdekében. Kivitelező: SZET
Szentgotthárdi Kft.



Megtörtént a Szentgotthárd, Zsidahegy u. 7-13. között az önkormányzati tulajdonú út
keleti oldalán lévő ároknál 2,00 fm hosszúságban átereszcső elhelyezése, kőzuzalékos
burkolat kialakítása a városrészen üvegygűjtő konténer elhelyezése érdekében. Kivitelező:
SZET Szentgotthárdi Kft.



Lakossági kérelemre megtörtént a Szentgotthárd-Rábafüzes városrész nyugati oldali
közúti bejárataihoz 2 db tehergépjárművel behajtani tilos, kivéve célforgalom kiegészítő
táblával ellátott közúti jelzőtábla kihelyezése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

Pénzügyi ügyek:
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege május 1-én: 252.054.170,- Ft
Bevételek május 1-ámájus 31.:
51.973.285,- Ft
Kiadások május 1-május 31.:
- 88,783.760,- Ft
Elszámolási számla egyenlege május 31-én 215.243.695,- Ft.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk nincs.
Beszámolók, jelentések:
-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk
2014. havi ÁFA bevallások
MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése

Adóhatósági munka:
Gépjárműadó bevétel 60 %-ának elutalása a MÁK számlájára.
Talajterhelési bevallások feldolgozása
A gépjárműváltozásokról a határozatok kiküldése
Az adóbefizetések mutatózása, könyvelése, utalása a költségvetés felé
A parkoló bérlethez igazolások kiadása.
Helyi adóbevallások feldolgozása
Állandó feladatok:
A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik.
Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.
A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása
folyamatosan történik.
Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a
megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.
Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő
ügyfeleknek, valamint a talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.
A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóértékbizonyítványok kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala
folyamatosan történik.

Hatósági és koordinációs ügyek
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott tájékoztató szerint a miniszter döntött a
szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról. A döntés alapján Szentgotthárd
Város Önkormányzata 15 gyermek után 660 adagra 290.400,- Ft támogatást kap. Ebből az
összegből tehát 15 gyermeknek 44 napi ebédjének költségét 440,- Ft/fő/nap (azaz Ft/adag)
összeggel támogatja. Mivel 15 gyermek után a maximális összegű támogatást nyertük el, e
célra a saját költségvetésünkből és a támogatási összegből rendelkezésre álló összegből
lehetőség van az eredetileg felvállalt 18 gyermek szociális nyári étkeztetésben való
részvételére, azaz önerőből a támogatott 15 fő mellett 3 fő étkeztetését fel tudjuk vállalni. A
95/2014. számú Képviselő-testületi határozatban biztosított maximális 456.350,- Ft helyett az
önkormányzat által fizetendő önerő így is csak 260.040,- Ft lesz.

III. Tájékoztatók:

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2014. április havi információs jelentése
2014. március 21 – 2014. április 20.
Munkaerő-piaci helyzet
Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 324 fő, 12 fővel kevesebb, mint az előző
időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,1 %. 44 fő lépett be a
kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest nem változott.
Ágazat szerint legtöbben feldolgozóiparból (16 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás, szállítás,
raktározás (4-4 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (3 fő); 15 főről nincs adat, ill.
területen kívüli szervezetből érkezett. A többi belépő száma ágazatonként 1 fő. A
nyilvántartott pályakezdők száma 24 fő, számuk az előző időszakhoz képest nem változott.
Kilépők száma: 56 fő, 21 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 27 fő nem támogatott és
közfoglalkoztatáson kívüli támogatott álláshelyre, 4 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el,
egyéb kilépési ok 18 fő.
Bejelentett álláshelyek száma 203 fő, az előző időszakhoz képest 119 fővel nőtt. A támogatott
álláshelyek száma: 13 fő. Az újonnan bejelentett munkahelyek többsége a feldolgozóipar (149
fő); humán-egészségügyi, szociális ellátás (12 fő); szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység (10 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, közigazgatás (9-9 fő);
kereskedelem, gépjárműjavítás (7 fő); ágazatokból származik.
Álláskeresők létszámadatai
Szentgotthárd
2013.11.20 2013.12.20 2014.01.20 2014.02.20 2014.03.20 2014.04.20
és kistérsége
Álláskeresők
aránya a
6,6
5,7
6,3
5,8
5,3
5,1
gazdaságilag

aktív
népességen
belül (%)
Regisztrált
munkanélküliek
és
nyilvántartott
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző havi
adatokhoz képest
(%)
Ebből:
pályakezdő
munkanélküliek
és
nyilvántartott
pályakezdő
álláskeresők
(fő)
- változás az
előző havi
adatokhoz képest
(%)
Rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
munkanélküliek
(fő)
Tartósan (egy
éven túl) reg.
munkanélküli
Tartós
munkanélküli
arány (%)
Álláskeresési
járadék (fő)
Álláskeresési
segély (fő)
Foglalkoztatás
helyettesítő
támogatás (fő)

447

390

403

369

336

324

-6,3

-12,8

5,7

-8,4

-8,9

-3,6

41

29

28

27

24

24

0,0

- 29,3

- 3,4

-3,6

- 11,1

0,0

11

11

11

8

8

7

114

107

108

89

82

81

25,5

27,4

26,8

24,1

24,4

25

56

49

62

69

56

41

14

14

15

17

17

16

116

97

91

71

58

61

IV. Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása:

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása:
SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük
és ha szükséges korrigáljuk.
Rendeletek felülvizsgálata:
-19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete:
a lakások bérletéről szóló rendelet módosítására a mostani, júniusi Képviselő.-testületi
ülésen
kerül sor.
-20/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete:
a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítására a mostani, júniusi Képviselő.testületi ülésen kerül sor.
-21/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról ételemszerűen módosítást nem
igényel.
-22/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete:
a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet
módosított rendelete módosítást nem igényel.
-23/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.
-24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete:
az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási
kötelezettség teljesítésének elősegítéséről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.

V. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2014. június
Dr. Haragh László:
- A Kis utca és a Bem utca kereszteződésében levő árok tisztítását a SZET
Szentgotthárdi kft-től megrendeltük.
- A Kis utca 32. előtti árok padkájának helyreállítását a SZET Szentgotthárdi kft-től
megrendeltük.

- A Gondozóház teraszának karbantartását a SZET Szentgotthárdi kft-től megrendeltük.
- a kethelyi temetőhöz vezető út karbantartását elvégeztetjük
Vadász József: A Zsidai u melletti villanyoszlop javítására ismételten felhívjuk az EONÉDÁÉSZ figyelmét
A Zsidai temető gyalogútjának lapozását a ravatalozó javításával egy időben, terv szerin
augusztus hónapban fogjuk kiviteleztetni.
Dömötör Sándor:
- A Zsidai u melletti villanyoszlop javítására ismételten felhívjuk az EON-ÉDÁÉSZ
figyelmét
- A zsidai temető fölötti út átereszének javítását a SZET kft-től megrendeltük
- A Baross Gábor utcai elhanyagolt ingatlan tulajdonosát a területének a kaszálására.
Szentgotthárd, 2014. június 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. június 19-én

CÍME
SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,A kivitelezés befejeződött. Záró
Elnyert
2F:
Elszámolható
kifizetés megtörtént. Záró
támogatás:
3.045.000,költségek –
beszámoló benyújtva! Vízmű
132/2009.
1F:
nettó:
gépház használatbavételi
179/2010.
1.374.450,- Ft ÁFA (25 %):
1F:1.617.000,engedélye megérkezett. Vízjogi
2F:
1F: 404.250,2F: 30.450.000,üzemeltetési engedély
27.405.000,2F:
módosítása folyamatban.
Ft
7.612.500,-

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
SzentgotthárdFarkasfa
Belügyminisztérium
településrész
6/2014.
ívóvízminőségjavítása
Önerő Alap

3.045.000,- Ft

11.129.160,- Ft

3.045.000,- Ft

Nyert!

Benyújtva 2014. március 3-án,
elbírálás folyamatban.

CÍME

KIÍRÓ

Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

57/2011.

NYDOP-4.1.1/B-112011-0006
Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

268/2011.

20.000.000,- Ft

ELNYERT
ÖSSZEG

18.000.000,Ft

SAJÁT ERŐ

2.000.000,Ft

Igényelt
támogatás
Önkormányza
Önk.
önk.:
t:
projektrész: 117.103.547,13.011.505,Ft
130.115.053,Vízügy:
Teljes:
0,304.702.173,Teljes:
Ft
317.713.678,-

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
projektjelentés benyújtása
folyamatban.

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ

Konzorciumi
pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Szentgotthárd térségi
Kétvögy,
közösségi közlekedés
SzakonyfaluKonzor
fejlesztése
ciumi pályázat:
NYDOP-3.2.1/B-12
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy,
Szakonyfalu
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
Önkormányzati
kielégítése megújuló
intézmények
energiaforrásokkal
megújuló
KEOP-2012energiával
4.10.0/A.-Széchenyi
(napelem) való
István Általános
ellátása
Iskola

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

20/2013.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,El nem
Támogatási szerződéskötés
számolható
megtörtént. A tervek
költség a Vasi elkészültek, engedélyezés
Volán
folyamatban.
215.598.919 Ft 198.365.124Ft
finanszírozása Engedélyek várhatóak 2014.
által valósul
június végére.
meg.

28/2013.
44.702.019,-

44.702.019,-

7.888.590,-

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk.

CÍME

KIÍRÓ

Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

Leader- Hársas-tó
Információs táblák

LEADER

Leader

Vizuális Művészetek
Kollégiuma Nemzeti
Kulturális AlapSzoborpályázat

NKA

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

28/2013.

134/2013

-

125/2013.

-

24.132.178,-

8.000.000,-

1.289.050,-

1.289.050,-

25 000 000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk.

2.160.000,-

Nyert! Május 19-én a
játékeszközök telepítése
megkezdődik. Kifizetési
kérelem beadása
folyamatban

0,-

Nyert! Kivitelezés egy része
megtörtént. Kifizetési
kérelem folyamatban.

24.132.178,-

552.450,-

0,-

Szobor elkészült.
Szoboravatás 2014. május
5-én. Elszámolás
folyamatban.
Benyújtva, elbírálás
folyamatban, a pályázati
anyag 2. számú
hiánypótlása megtörtént.

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ÁROP 1.A.5-2013
„Önkormányzati
szervezetfejlesztés
megvalósítása
Szentgotthárdon”

Államreform
Operatív Program

160/2013.

21 999 956,-

Leader gyógynövény

Leader

-

25 000 000,-

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése
Közbiztonság
növelését szolgáló
fejlesztések
támogatásaTérfigyelő
kamerarendszer
kiépítése
Szentgotthárdon

231/2012.
KEOP-1.2.0/09-11111/2013.
2013-0040
192/2013.

28/2014. (IV.1.)

84/2014.

364.093.650,-

23.737.380,-

ELNYERT
ÖSSZEG

21.999.956,Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

Közbeszerzési eljárás
lefolytatásra került,
szakértő: Hungaro Support
Kft. Lakossági kérdőívek
kitöltésre kerültek,
kiértékelésük megtörtént.
Megvalósítás folyamatban.

0,-

Benyújtva, elbírálás
folyamatban. Hiánypótlás
megtörtént.

307.689.938,- 56.403.712,-

23.737.380,-

23.737.380,-

84/2014. (III.14.)
Korm.rendelet alapján a
projekt nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségű.

Nem nyert!

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2014. június 19-én
CÍME
Lelki egészség
megőrzése

KIÍRÓ
SzlovéniaMagyarország
2007-2013

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
NRSZH
191/2008.
(VII.30)
Kormányrendelet
alapján benyújtott
Támogató Szolgálat
pályázat

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
165/2008.
Önk.

174.908.-euro
8.550.000.Ft/év

43/2011

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

A projekt megvalósult, záró
jelentés beadásra került. A
8.744.-euro
projekt
elszámolása
folyamatban van.

nyert
8.550.000.Ft/év

-

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2012-2014 évekre befogadást
nyert

CÍME

KIÍRÓ

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
191/2008.
(VII.30) NRSZH
Kormányrendelet
alapján benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
NRSZH
pályázat
„NYDOP-5.1.1/B11

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
8.000.000.Ft/év

ELNYERT
ÖSSZEG
8.000.000.Ft/év

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
43/2011

2012-2014 évekre befogadást
nyert

68/2009.

Szociális
alapszolgáltatások
47/2011. TT
és gyermekjóléti
határozat
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

Egészségre nevelő és
69/2012. KT
szemléletformáló
határozat
életmódprogramok a
TÁMOP-6.1.2/11/3
Szentgotthárdi
20/2012. TT
kistérségben
határozat

2.600.000.Ft/év

87.940.705.-

-

2.600.000.Ft/év
-

2013.
június
befejeződött.

30-án

Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 15-én zajlott le.
óvodai feladat Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.
100%
támogatási
intenzitású

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került március 3án. Programok megvalósítása
folyamatosan történik.

A belügyminiszter
4/2014.(I.31.) BM
rendelete, „Az
29/2014. KT
egyes
Szentgotthár
SZEOB Játékvár
önkormányzati
d határozat
Óvodája és
feladatokhoz
Csillagvirág Tagóvoda
kapcsolódó
felújítása
fejlesztési
14/2014.
támogatás
Csörötnek
igénybevételének
Önk.hat.
részletes
szabályairól”

28.765.810,6.800.828,(Szentgotthárd)
Csörötnek
(390.625,-)

Nem nyert!

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014.június 25-i ülésére
Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott el,
amely megvalósulásáról évente kell beszámolni (a többször módosított lakáskoncepció az 1. sz.
mellékletben található).
Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati bérlakásokra
vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd
pedig azok teljesüléséről számolunk be.
A koncepció teljesüléséről:
(a koncepcióban megfogalmazottakat a I. – II. pontnál színes betűvel közöljük)
1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók
számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek
megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre
tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét
évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól
készített nyilatkozata.
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára
utalhatók ki.
Jelenleg szociális alapon 44 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 8 db. lakásigénylést
nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.
Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 4 db. munkakörhöz kapcsolódóan pedig 7 db.
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg a
régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása
(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák
számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével).
2014. április 1-től további korlátozások kerültek beépítésre a rendeletünkbe, mely során a régebb
óta Szentgotthárdon lakcímmel rendelkező, illetve Szentgotthárdon élő lakosok bérlakáshoz jutását
preferáljuk. Ehhez kapcsolódóan ezt is javasoljuk beépíteni a lakáskoncepciónkba is.
„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi
határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29.) önkormányzati rendeletében a márciusi ülésen megváltoztatta.
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak azt
tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 73.365.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló rendelettel
összhangban 75.126.-Ft-ban határozzuk meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek
teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal

házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal)
el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség).
A 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és
piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell
vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is
felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban:
ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló rendeletben
leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az ingatlankezelő
részére visszajuttatniuk.
A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette ezirányú kötelezettségét. Azon bérlők,
akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, nekik ismételten kiküldésre került a
felhívás, amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, 2014. április 1-től visszamenőleg a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke 100%-kal megemelkedik.
Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az
igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell az
ingatlankezelő felé.
A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását az ingatlankezelő
közli a bérlőkkel.
Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért való
bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban
1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú
vagy ahhoz nagyon közeli.
- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet –
elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett bérlakás
igények miatt másrészt azért mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal, hogy ők
Auszutriában vállalnak munkát és ehhez Szentgotthárdon laknak. Ezzel a kérdéssel tehát a jövőben
foglalkoznunk kell.
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig elsősorban a
bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó vállalja a
lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében az értelmező rendelkezések közötti 17.
pontjában meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos
fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás fejében
a költségeket „lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes hozzájárulás kérése az
önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-ellenőrzés lehetővé
tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a befejezést követően a „lelakásról” külön
megállapodás kötése.

A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja,
korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.
A 2012-es és 2013-as évben 2 megállapodás született.

3.) Forrást kellene képezni az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásából
befolyó bérleti díj egy részéből is. Elképzelhető egy olyan rendszer kidolgozása, mely szerint
az olyan társasházak esetében, melyekben önkormányzati tulajdonú bérlemény van a
bérlemény egy éves teljes bérleti díját az adott társasház felújítására (különösen a homlokzati
felújításra, tetőjavításra, szigetelésre, stb.) lehetne fordítani. Erre lehetne éves ütemtervet
készíteni és elfogadni. Ennek rendszerét külön ki kell dolgozni
Az igazság az, hogy alig maradt mára üzlethelyiségünk, bár a probléma továbbra is fennáll és
megoldatlan. A befolyó bérleti díj pedig nem túl magas.
A 2014-es költségvetés tervezésénél –köszönhetően az állami támogatásnak – Önkormányzati
tulajdonú ingatlanok felújítására 25.500.000.-Ft lett meghatározva, ami örvendetes a korábbi évek
mértékéhez képest. Ebből a keretből az összes ingatlanra vonatkozó felújítási kiadásokat kell
fedezni. (lakások, lakóházak, üzletek, kultúrházak, stb.) Ezen belül a Széll K. tér 15. épület
homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása kb. 17.34 millió forintba kerül. A felújítás I. üteme
kivitelezés alatt áll.
Továbbá a Széll K .tér 14-ben is két Önkormányzati tulajdonú lakás elválasztó falazatának
tűzvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítása, valamint a födém megerősítése és teljes körű
felújítása is kivitelezés alatt van, melynek végeredményeként két összkomfortos lakás jön létre.
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán Önkormányzati
tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., és a József A. u. 1..
Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók
ablakok cseréje, tetőfedés vakolatjavítás, burkolatok, parketta cseréje stb), Mindez az általuk
elvégzett 2008-as kalkuláció szerint a Széll K. tér 15. (3 épületrészből tevődik össze) ingatlan
tekintetében 27 millió, a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u. 18. 21 millió, a József A. u. 1.
17 millió forintba kerülne.
Városközpontban a Széll K. tér 14. sz. alatti társasház homlokzata részben Önkormányzat által
biztosított forrásból felújításra került, továbbá a Széll K. tér 15 .sz. társasház utcafronti homlokzata
és tetőzete is megújul, mely a lakosság körében pozitív hatást váltott ki, s reméljük ez ösztönzőleg
hat a többi társasházra vonatkozóan is.
Sajnos még mindig több társasház homlokzatára rászorul a tatarozás. Ennek elmaradása esetén az
omladozó vakolat a lehangoló látványon túl balesetveszélyt is jelent a gyalogosokra.
Természetesen ezeken a városközponti ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb felújításra
szoruló lakóházaink is, pl. Széchenyi u. 5. József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K. tér 19.
- 2011-ben A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra és a szomszédságában lévő
1327 hrsz-ú ingatlanra Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé, mely
ingatlanokon a saját 1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívánnak építeni. Ez a
beruházás a közeljövőben nem valószínű, hogy megvalósul…
Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre vonatkozóan a szabályozási tervel rendelkezünk és
értékbecslővel fel is értékeltettük (2011-ben) a csereigénnyel érintett József u. 33. sz. alatti 1327
hrsz-ú és a közelében lévő 1325 hrsz-ú ingatlanokat, melyek együttes forgalmi értéke: 16.241.000.Ft. Megjegyezném: A szabályozási terv költségeit is a vételárban érvényesíteni kell a Test.
határozat szerint, melynek költsége: 540.000.-Ft.
A Farkasfai városrészen lévő volt iskola épületében szociális bérlakások kialakítására van
lehetőség. Az iskola lakásokká történő átalakítási tervei, amelyek ugyan készen állnak, de annak
magas szintű műszaki tartalma nagyon költséges megvalósítást eredményez, ezért a lakások
„költséghatékony” kialakítása véget érdemes lehet azokat újraterveztetni.
- Sarkalatos pont a József A. u. 33. sz. alatti lakók elhelyezése. A 4 bérlő közül három bérlőt
sikerült csere útján kiköltöztetni, jelenleg egy testvérpár lakik az ingatlanban, akik elhelyezése a

közeljövőben megoldódhat egy, a Május 1. u. 2. sz. alatti társasházban lévő felújítás alatt lévő
lakásban.
A ház egyik lakásának a födémszerkezete és teteje a tél folyamán leszakadt, a testvérpár az
épségben lévő lakásban lakik. Ez is mutatja, hogy a lakók mielőbbi elhelyezése égetően fontos
feladat.
A mindenkori lakáskiutalással foglalkozó Bizottságnak megüresedett és kiutalható lakás esetén a
77/2008. sz. testületi-határozatban foglaltak szerint lehetőségekhez mérten gondoskodni kell a
József A. u. 33. sz. alatt lakók elhelyezéséről, viszont ez mielőbb sürgetővé válik az ingatlan
nagyon rossz állapotára tekintettel.
A lakások felújításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége lehetne a lakások
értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap létrehozása. További
lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. pályázat útján, vagy építési
vállalkozó, befektető bevonásával.
4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet
vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a
lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség
magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell megállapítani
(vélelmezni) a jövedelmet
A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az
igénylés benyújtásakor.
5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi
Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés folyamatosan
egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak
lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő szociális helyzetét közösen fel
kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális helyzetet a lakás kiutalása előtt.
Az együttműködés a Városüzemeltetés és a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi
Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.
6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén az
átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig)
hosszabb átállási időt kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas.
Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtakat be fogjuk tartani.
7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás teljes piaci
forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.
Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre.
8.) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek
ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a bérleti
szerződésben is szerepeltetni kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett
nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön soron
kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások,
felújítások” címén.

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a lakások bérletéről
szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen módosításra került,
melyben a Testület rögzítette az üzemeltetési költségre vonatkozó szabályokat, ill. annak
bevezetésének az ütemezését. A Közszolgáltató Vállalat 2011 július 1-i lakásbérleti díj
módosítással együtt kezdte el az üzemeltetési közös költségek arányos részének beszedését. 2012.
június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett, s 2013. július 1-től pedig 100%
kerül a bérlőktől beszedésre.
A 2013. január - 2013. december közötti időszak alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása
szerint ez 4.675.166.-Ft, bevételt jelentett volna, melyből 3.595.163.-Ft került befizetésre, a
bérlők által 2013. 12.31-ig.
A lakbérek és üzemeltetési költségek befizetésének rendje 2013. és 2014. márciusában a
lakások bérletéről szóló rendelet módosítással rögzítésre kerültek.
9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások
esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott
évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel
eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni.
Tavaly a költségvetésben lakásértékesítésből tervezett bevétel 4.396.000.-Ft szerepelt, mely bevétel
nagy része teljesült is az Alkotmány út. 57. sz. alatti lakóház értékesítésével. Piaci alapon történő
lakáskiutalásra 2013-ban nem került sor.
II.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell tartani.
A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról szóló
12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron –a rendszer felfutását
követően - 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 3.000.000.-Ft-ot kell
elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő.
(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése céljából
ezen összeg növelhető.)
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek
bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő,
2013-ban: 1 igénylő.)
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.) önkormányzati
rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat. Utoljára 2013.június 27-n került sor a rendelet
módosítására, ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az aktualizálását, melyben a jövedelmi
határ került megemelésre 100.000.-Ft-ról 110.000.-Ft-ra. A támogatást igénybevevők száma
láthatóan évről-évre csökken melynek oka egyrészről az, hogy a havi nettó átlagjövedelmek
magasabbak 110.000.-Ft-nál. Viszont az is megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest sokkal
kevesebben érdeklődnek a támogatás felől.
A rendeletnek ez a része most így szól:
Szentgotthárd Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújthat
az első lakáshoz jutó rászoruló családnak, házaspárnak, gyermekét egyedül
nevelő szülőnek és egyedülállónak, ha

a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző
családtagokra jutó nettó havi átlagjövedelme a 110.000,-Ft-ot nem haladja
meg.
c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól
függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal
vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi
termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak
együttes értéke a 3.300.000,- Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami
szerv által közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.
Mérlegelendő a jövedelmi határ emelése…
Amennyiben a T. Testület támogatná az emelést, úgy azt az inflációtól eltérően – mivel az 1,7%volt – javasolnánk a jelenlegi 110.000.-Ft-ról 130.000.-Ft-ra módosítani.
Továbbá a „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az
előzőeket figyelembe véve kérjük 3.300.000.-Ft helyett 3.500.000.-Ft-ban megállapítani.
Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet.

III.
1.) Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése, ill. a testület a
49/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház lapos tetejének beépítése
esetén egy 48 m2-es lakás megvásárlásáról.
A jövőben több szálon is megindulhat olyan beruházás, mely során az Önkormányzat
bérlakásokhoz juthat.
- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása többszöri fordulót követően sem vezetett
eredményre beruházó hiánya miatt.
- További lehetőségként jelentkezi a volt Farkasfai iskola átalakítása, melyről már korábban is
írtunk.
- A József A. u. 33. illetve az azzal szomszédos Önkormányzati terület hasznosítása esetén további
lakás/lakások kerülhetnek Önkormányzati tulajdonba.
A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani.
Továbbra is elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakás piac mobilizálása.
IV.
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkoztunk az
elmúlt időszakban. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4 éves Társadalmi, Gazdasági
Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat..
A várható ipari beruházások hatásaként megélénkülhet az építési telkek iránti kereslet, így
jelentősebb igény esetén telekalakításnál szóba jöhető területek:

- A Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán azonban ez csupán
önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek magántulajdonban van.
A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési
engedéllyel rendelkezünk.
- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van. A
területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a
beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva kell a
közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre nem
biztosított.
- Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan is található, szabályozási terv
elkészítése szükséges. Jelenleg közmű és úttervekkel rendelkezünk, melyeket aktualizálni
szükséges.
- A volt téglagyári terület lakóövezetként van kijelölve, a beépítéshez szabályozási terv készítendő.
4-5 hektáros terület, nagyszámú lakás építésére alkalmas. Hátránya, hogy magántulajdonban van.
- A József Attila utca 1325, 1326 és 1327 hrsz-ú területek. Rehabilitálandó terület, önkormányzati
és magántulajdonú területegységen kb 30 lakás megépítésére lenne lehetőség
- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által behatárolt
területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. Szabályozási tervet
készíteni kell.
- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása
lehetséges.
Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén

V.
Lakásfelújítási programterv
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet
határozza meg:
1. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (7 lakásból és 1 üzletből álló társasház)
2. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
4. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az üzlet
nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső részt
vállalhatná)
5. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló
lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek – akár
lakáseladásokból is - a jövőben is megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania.
Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja eredményezni
(vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).

Javasoljuk a sorrendet módosítani akként, hogy az Ady E. u. 6. lakóház törlésre kerüljön, mivel az
teljesen felújításra került, továbbá a Széll K. tér 15. társasház felújítását a II. ütem (udvar felőli
homlokzat felújítása) végett továbbra is utolsó helyen nyilvántartani:
1. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
2. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az üzlet nem
miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső részt vállalhatná)
4. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
5. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)
Továbbá a felújítási programtervben nem szereplő József A. u. 33. sz. alatti lakóház nagyon rossz
állapotban van, de ezen ingatlan sorsa a következő időszakban megoldódni látszik az értékesítése,
ill. hasznosítása által.
A Sztg., Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.
Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
VI.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása.
Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá
alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások esetleges
értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye,
hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani.
A Földhivatali bejegyzéshez szükséges:
- tervező által készített felmérési rajz
- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat
- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.
A lakások bérletéhez és a lakáscélú támogatáshoz kapcsolódó rendeleteket felülvizsgáltuk s az
alábbi rendeletmódosításokat javasoljuk:
(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás
szövegét kékkel jelöltük, a magyarázatot Zölddel)

I.
A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet:
2/A§. (7) bekezdés:
„(7) A szociális alapon, a költségelven és a piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek vagyoni
helyzetét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat erre rendszeresített űrlap kitöltésével történik,
ami az ingatlankezelőnél vehető át. Az ingatlankezelő évente a február hónapban a postázott lakbér
befizetési csekkekkel együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti díjat nem csekken fizeti, úgy külön
levélben kiküldi a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó űrlapot is. Amennyiben a Bérlő
az űrlapot nem kapja meg, vagy azt elveszíti stb. köteles azt az ingatlankezelőnél beszerezni. Az
űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i állapotának megfelelően kitölteni és legkésőbb március
31-ig az Ingatlankezelőhöz megküldeni.
Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt időpontig nem kerülnek
leadásra, úgy a következő hónaptól a bérleti díj automatikusan a lakbérek megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) ÖKT önkormányzati rendelet (továbbiakban Lakbérrendelet) 4.§. (2)
bekezdésében szabályozottak szerinti, költségelven bérbe adott lakások legmagasabb bérleti díjával

azonos, vagyis a havi általános lakbér a Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti lakbérhez képest
a Lakbérrendelet 4.§. (2) bekezdése szerinti 100%-kal megemelkedik a szociális alapon, és a
költségelven bérbe adott lakások bérlői esetében. A 35 év alatti fiatal házasok, a gyermeket egyedül
nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok részére piaci alapon bérbe adott
lakásoknál történő igazolások benyújtásának elmaradása esetén a bérleti díj a mindenkori általános
lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-szörös összegére emelkedik. Amennyiben a bérlő
igazolja, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta meg az űrlap kitöltésében és a szükséges
dokumentumok határidőben való beadásában, és az igazolás benyújtásával együtt csatolja a kitöltött
űrlapot, úgy a megemelt bérleti díja újból a Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti mértékre
csökken. Elháríthatatlan külső ok a bérlő olyan tartós távolléte, ahol igazolhatóan nincs mód a
küldemény átvételére és a határidőben való bejuttatására, illetve a Bérlőnek az igazolt, folyamatos,
tartós kórházi kezelése az űrlap kiküldése és visszaküldésére rendelkezésre álló időszakban.
A kitöltött űrlap és az igazolások benyújtásának elmulasztása a bérlő kötelezettsége, lényeges
megszegésének minősül, mely az 1993. évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban Törvény) 24§ (1)
bekezdés b.) pontja (Hatályon kívül 2014.03.15-től.) szerint a bérleti szerződés felmondását is
maga után vonhatja.”
2/B§. (2) és (5) bekezdés:
A 2/A§. (7) bekezdésének 2013. júniusi módosítása végett szükséges a módosítás:
„(2) Amennyiben a 2/A§. (7) bek. szerinti felmérés alapján a szociális alapon való lakásbérlet
feltételei nem állnak fenn, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal erről értesíti az
ingatlankezelőt, aki az Ingatlankezelő értesítést küld a bérlő részére és a bérlő a választása szerint
vagy elfogadja a lakásbérlet átalakítását, vagy az ingatlankezelő a bérleti szerződés megszüntetését
kezdeményezi.”
„(5) A költségelven bérbe adott lakás bérlője a jövedelmi viszonyainak megváltozását köteles
bejelenteni, azt az ingatlankezelő önkormányzat a 2/A§ (3) és (7) bekezdésében írottak értelemszerű
alkalmazásával ellenőrizheti. Ezen túlmenően is a bizottság saját kezdeményezésre történő
döntéssel vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal illetve az ingatlankezelő
kezdeményezése alapján hozott döntéssel az ellenőrzést a költségelven bérbeadott bérlakások
bérlőinél is elrendelheti.

2/C.§:
Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnt.
„2/C § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás:
Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában kötelezően és önként vállalat feladatainak ellátásához szükséges szakemberek
elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi társulás Szentgotthárd
és Térsége Önkormányzati Társulás, vagy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott Szentgotthárdon működő intézményei keretein belül dolgozó szakemberek, az
egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók és a Rendőrség alkalmazásában
lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott szakemberek elhelyezéséhez adható bérbe.”
7.§ (5) bekezdés:
A bérlő a 7.§ (3) bekezdése alapján a Lakástörvény 91/A.§ 17. pontjában meghatározott
központi berendezéseket érintő munkálatok költségeit lakbérének szüneteltetésével, vagy
mérséklésével visszaszerezheti. Mivel ezek központi berendezések (pl. falban lévő vezetékek,
központi fűtés rendszere stb.) erről az Ingatlankezelő és a Hivatal egymás felé köteles

jelenteni. Viszont az alábbi bekezdésben szabályozott egyéb esetekben lakásberendezésekben
(pl. Villanybojler, kályha, beépített szekrény stb.) nem tartjuk szükségesnek azt, hogy ezen
megállapodás megkötését a Testületnek is jóvá kellene hagynia. Itt az Ingatlankezelő és a
bérlő megállapodása maradjon a mérvadó, az ingatlankezelő döntésének körében legyen.
„(5) Az ingatlankezelő és a bérlő megállapodhatnak abban is, hogy a bérlő a lakást a (3)
bekezdés alá nem tartozó esetekben is átalakíthatja, korszerűsítheti. Ebben az esetben külön
megállapodást kell kötni az ingatlankezelő és a bérlő között. Ilyen megállapodás megkötésének
előfeltétele, hogy ezt a Képviselő testület jóváhagyja. Amennyiben az ingatlankezelő a
korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő
a megállapodástól függően igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai
megtérítésére illetve a költségei, vagy azok egy részének a bérleti díjba való beszámításába.
Az elvégzett munkák megkezdésére, végzésére, ellenőrzésére a (4) bek. előírásai irányadók.”
12.§ (3) bekezdés:
„(3) A hozzájárulás nélkül illetve az (1) bekezdésben megfogalmazott tiltás ellenére történt
albérletbe adás olyan súlyos szerződés-szegésnek minősül, amely megalapozza a törvény 24.§. (1)
bekezdésének b) pontjába foglalt (Hatályon kívül 2014.03.15-től.) felmondást. (Ezt a bérleti
szerződés megkötésekor is rögzíteni kell)”
20.§ (5) bekezdés:
„(5) A jelen rendeletben előírtakkal összefüggő személyes adatok: a bérlakást igénylők illetve a
lakásbérlők neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A Kötelező adatkezelés célja a
bérlakást igénylők és a bérlakásban lakók nyilvántartása, a bérlakásban élők lakbér és egyéb ehhez
kapcsolódó befizetéseinek, tartozásainak nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt
változások végrehajtása. A kezelendő adatok megismerhetőségét az adatkezelő az adatkezeléssel
érintett személyen kívül csak az önkormányzat bérlakások ügyeiben illetékes bizottságának és a
képviselőtestületnek biztosítja. Az adatkezelés időtartama a bérlakás kiutalása iránti kérelem
benyújtásától kezdődik és a kérelem kielégítéséig vagy visszavonásáig áll fenn, a bérlakás kiutalása
esetén a bérleti jogviszony fennállása alatt és a bérleti jogviszony megszűnését követően a
megszűnést követő öt évig áll fenn. Az adatkezelő a köz. (értelmezhetetlen szövegrész) Az ezen
bekezdés szerinti adatokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzati
közszolgáltató vállalat ingatlankezelő kezeli, ez kötelező adatkezelés.”
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: nincs
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt időszak
gyakorlatához képest.
A jogalkotás elmaradásának esetén: pontatlan és rossz hivatkozások maradnak a rendeletben.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Rendeletmódosítás: 3. sz. melléklet.

II.
A lakbérek megállapításáról szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet:
4.§. (1) és (2) bekezdés:
A lakások bérletéről szóló rendelet 2/A. § (5) bekezdése lehetőséget ad bizonyos esetekben a
szociális bérlakás kiutalásának feltételeinél megállapított (75.125.-Ft/fő) nettó
átlagjövedelemhez képest 25% eltérésre.

„(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek,
35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.”
Ezen esetekben az egy főre jutó átlagjövedelmi szint jelenleg 93.908.-Ft, mivel több bérlő a
fenti jogcímeknek megfelel, ezért a Költségelvű bérleti díj megállapítása is ezen
jövedelemszinttől kezdődik.
Továbbá a két rendeletünk közti ellentmondás megszűntetését szolgálja: A lakások bérletéről
szóló rendelet megenged magasabb jövedelmi szintet is bizonyos esetekben, de ez nem volt
harmonizálva eddig a lakbérek megállapításáról szóló rendeletünkben.
Az alábbiakban javasoljuk a rendelet ezen bekezdéseinek módosítását:
„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 167Ft/m2,
ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 75.126.-Ft-ot, vagy a Lakások
bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott
esetekben megállapított korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ft-ot.
(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 75.126.-Ft-ot, vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított
korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ft-ot.), a havi lakbér általános mértéke a következő
korrekciókkal módosul:
Amennyiben a jövedelmi határok A havi általános lakbér emelésének
a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez képest:
0 -10.000.Ft-tal
50 %
10.000 - 20.000.Ft-tal
70 %
Több, mint 20.000.- Ft-tal
100 %
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében pozitív eredményt ér el.
Gazdasági, költségvetési: jelenleg sem több, sem kevesebb bevételt nem jelent, mivel a több éve
kialakult „életszerű” gyakorlatnak megfelelően kerültek megállapításra a bérleti díjak.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs, egyértelműbb alkalmazást tesz lehetővé.
A jogalkotás elmaradásának esetén: ellentmondás két jogszabály közt, ill. nem egyértelmű
alkalmazás
Rendeletmódosítás: 4 sz. melléklet.

III.
A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet:
A rendeletben mindenütt módosítanunk szükséges a „Polgármesteri Hivatal” szövegrészt
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalra, „Műszaki irodát” városüzemeltetésre, a „Pénzügyi
irodát” Költségvetési csoportra.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogalkotás elmaradásának esetén: Nem létező szervre hivatkozik a jogszabály.

1.§. a./ és c./ pontja:
Amennyiben a T. Testület támogatná a jövedelmi határ emelését, úgy a támogatottak köre
bővülhet.
a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó nettó
havi átlagjövedelme a 110.000,-Ft-ot 130.000.-Ft-ot nem haladja meg.
c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenülegyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű
személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel
terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a
3.300.000,- Ft-ot 3.500.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb körben lesz
igényelhető a támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére. Többletkiadást nem jelent,
mivel az éves költségvetésben maximálva van a támogathatók száma.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogalkotás elmaradásának esetén: A megállapított szintek az inflációt sem követik, szűkebb
körben lesz igényelhető a támogatás, évente kevesebb kiadást jelent.
Rendeletmódosítás 5. sz. melléklet.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról
szóló beszámolót elfogadja.
2./

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben található módosításokkal kiegészíti.

Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városüzemeltetés
Szentgotthárd, 2014. június 12.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet:
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJA
(Elfogadva 2005. október, módosította a 259/2007. sz., 237/2008. sz. 155/2009. sz. 158/2010.
sz. 130/2011., 108/2012. és a 141/2013 sz. Testületi határozat)
I.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látja az önkormányzati
bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását.
1.)

Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók
számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek
megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre
tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét
évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól
készített nyilatkozata.

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 75.365.-Ft-ban határozzuk meg. A jövedelmi
határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ
egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és
nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is
van lehetőség).
A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük
alapján a szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális
alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a
bérlő a bérlakásból kiköltözik vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a
továbbiakban.
Ezt azok számára tartanánk fenn, akik szociális bérlők voltak, időközben a jövedelmi
helyzetük megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb
emelésével lehetne a problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem szociális
bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát
megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú (minőségű)
lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.
Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért
való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és
elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen
piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli.

2.)

A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig
elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a
bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében
az értelmező rendelkezések közötti 17. pontban meghatározott felújítások elvégzését (a
központi berendezések felújítása – pl. központos fűtés berendezései, víz- csatorna- és

3.)

gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás fejében a költségeket
„lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes hozzájárulás kérése az
önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintésellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a
befejezést követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése.
Forrást kellene képezni az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek
bérbeadásából befolyó bérleti díj egy részéből is. Elképzelhető egy olyan rendszer
kidolgozása, mely szerint az olyan társasházak esetében, melyekben önkormányzati
tulajdonú bérlemény van a bérlemény egy éves teljes bérleti díját az adott társasház
felújítására (különösen a homlokzati felújításra, tetőjavításra, szigetelésre, stb.) lehetne
fordítani. Erre lehetne éves ütemtervet készíteni és elfogadni. Ennek rendszerét külön ki
kell dolgozni.

4.)

A jövedelmi-vagyoni helyzet
vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a
lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség
magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell
megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet.

5.)

A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző
Városüzemeltetés folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra
jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem
beadásakor az igénylő szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell
megvizsgálni a szociális helyzetet a lakás kiutalása előtt.

6.)

A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén
az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj
megállapításáig) hosszabb átállási időt kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő
öregségi nyugdíjas.

7.)

A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás teljes
piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.

8.)

A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a
bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely
kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett
nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön
soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások,
felújítások” címén.

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő)
lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége.
Amennyiben az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban
meghatározott bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni.

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

2.)

a.) Megemelt támogatásra jogosultságot célszerű biztosítani annak,
önkormányzati bérlakást ad le a lakástulajdonába való beköltözésekor.

aki

b.) Tovább kell szigorítani a támogatásra jogosultság igazolását – ld. I/3.)
2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott
ingatlan sorsát az eddiginél alaposabban kell figyelemmel kísérni.
III.
1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás
megvalósítani.

bevonásával kell

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.
Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások
elkészülte után azok egy része piaci alapon, másik része önkormányzati bérlakásban élők
közül azon minőségi lakáscserét igénylők számára, akik szociális alapon már nem
jogosultak bérlakásra, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak,
akik szociális alapon már nem jogosultak bérlakásra, de nincs minőségi csere kérelmük,
harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére célszerű a lakásokat kiutalni.
3.) Az Ifjúsági koncepcióban tett javaslattal is összhangban a 35 éves életkorig terjedően egy
külön lakáshoz juttatási rendszert kell kidolgozni. Itt számításba jöhet a korosztályba
tartozó fiatal házasok szociális bérlakához juttatása a meglévő lakásállomány egyes –
komfortos és összkomfortos - lakásainak felhasználásával, vagy külön felépítendő Fiatal
Házasok Otthonának kialakításával. Egy olyan rendszert kell létrehozni, melyben a
rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják:
meghatározott időn- célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak vagy építenek és az
önkormányzati lakásból kiköltöznek. Ennek érdekében az előtakarékoskodást igazoltan el
kell kezdeni és folyamatosan folytatni kell – ennek tényét folyamatosan kell igazolni.
Amennyiben a meghatározott idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér
a szentgotthárdi piaci lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről, valamint a lakbérek
megállapításáról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges.
4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO)
-

Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok
és fiatalok kerülhetnek be, akik saját lakáshoz kívánnak jutni adásvétellel vagy
építkezéssel és előtakarékoskodást vállalnak: bankkal erről szerződést kötnek és
legfeljebb öt éven át havonta be is fizetik az előtakarékossági szerződésben vállalt
összeget, ennek folyamatos ellenőrzését az önkormányzat számára lehetővé is teszik.
Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. építik fel. Az FHO-ban
legfeljebb 5 évig lehet lenni. Erre az időpontra meg kell szerezni a saját ingatlant
(venni kell vagy építeni és ki kell költözni vagy ha erre nem kerül sor, akkor az 5. év
végétől a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér.

-

-

-

A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a piaci
lakbér ¼-e – számoljunk az egyszerűség kedvéért 10e Ft/hó összeggel - és így az
életüket önállóan kezdhetik meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell piaci
bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a fiatalok tudnak félretenni. Nem feltétele az
FHO-ba kerülésnek a szociális rászorultság. Előny, ha gyermek(ek) van(nak).
Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba.
Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági fajta, amit bankkal meg kell kötni és
ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak költözni a
lakásból; az a lakás, ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani.
A kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek.
Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória támogatására.
Egy FHO-lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e Ft, 5 FHO lakás
bérleti díja egy év alatt 600 e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor ez öt év alatt 3 millió
Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás az Első lakáshoz jutók előtakarékosságának
támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe tartozók segítésére.
II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása

-

-

-

-

1.)

Aki nem kap FHO- lakást az önkormányzattól, de saját lakás vétele vagy építése
érdekében előtakarékoskodik, erről szerződést köt bankkal és az önkormányzattal és
meghatározott időn keresztül – célszerűen legalább 5 éven át - folyamatosan
takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-lakások egy évi bérleti díját – továbbra is a
példa számainál maradva - 600e Ft-ot elkülönít és a fiatal által összetakarékoskodott
összeghez hozzárakja – célszerűen akkor, amikor a megvenni szándékozott lakás már
megvan vagy az építkezés már befejeződött. Maga a támogatás kifizetése mint az első
lakáshoz jutók támogatása viselkedik.
Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, akár
kamatoztatni lehet) így a forrását saját maga kitermeli a rendszer. Mindig csak
maximum annyian férnek bele ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van.
Az ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első
lakáshoz jutók támogatásához hasonlóan viselkedik abban az értelemben, hogy csak a
rendeletben meghatározott lakásmértékig támogatható. Hosszabb folyamatos
együttműködést vár el a város és a fiatal között; az előzetes takarékoskodást
támogatja; ha a fiatal életkörülményei megváltoznak, nem tud lakást szerezni vagy
elköltözik, az önkormányzatnál megmarad a beígért pénz; az első lakáshoz jutók
szokásos támogatásának a dupláját jelenti
Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági fajta, amit bankkal meg kell kötni és
ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is lehessen kezdeni
egy önálló szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, ahogyan az FHO-ból
befolyó bérleti díjat külön tartjuk és felhasználjuk

IV.
Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek azok, akik az építkezést követően
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata építési telket csak családi házzal való beépítési
kötelezettséggel értékesít, a beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési tilalom

kikötésével (4 évre) és a visszavásárlási jog feltüntetésével. További feltétel, hogy
nemcsak a felépítés, hanem a lakásba való tényleges bejelentkezést és bentlakást is
vállalniuk kell az önkormányzati építési telekhez jutóknak.”
V.
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAMTERVE
A lakásfelújítási programterv elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a
lakások 100 %-ban önkormányzati tulajdonban vannak, másodsorban azon társasházak
felújítása, melyekben a bérlakások többségének Szentgotthárd Város Önkormányzat a
tulajdonosa.
Ezen programtervbe a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén az alábbi felújítási
feladatok elvégzése tartozik:
talajvíz elleni szigetelés, tető/tetőfedés cseréje, homlokzat vakolása - vakolatomlás
megelőzése, épület hőszigetelése, épület színezése, a társasházban lévő lakásokban a
nyílászárók -ablakok és bejárati ajtók - cseréje.
Szentgotthárd Város Önkormányzata
határozza meg:

az ingatlanok felújítására a következő sorrendet

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (7 lakásból és 1 üzletből álló társasház)
Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az
üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső részt
vállalhatná)
5. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
7. Szentgotthárd, Ady E. u. 6. (8 lakásos társasház)
1.
2.
3.
4.

Ezen ingatlanok felújítása a bennük lévő lakások belső felújítását (belső ajtók-, burkolatok-,
villamos hálózat cseréjét, stb.) nem tartalmazza.
A felújítási programtervtől a fenti, illetve még egyéb Önkormányzati tulajdonban lévő
lakóingatlanokban esetlegesen bekövetkező súlyos káresemény, élet-, és balesetveszély
elkerülése végett el lehet térni.
A felújítási programtervben szereplő lakások, lakóházak felújításához pályázati lehetőségeket
is vizsgálni kell.
VI.
1.) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező jelenleg nem társasházként bejegyzett
lakóházakat fokozatosan Társasházzá kell alakítani, melyek az alábbiak:
- Szentgotthárd, Ady E. u. 6.
- Szentgotthárd, Deák F. u. 14.
- Szentgotthárd, József A. u. 1.
- Szentgotthárd, József A. u. 29,

- Szentgotthárd, Széchenyi u. 5.
- Szentgotthárd, Széchenyi u. 18.
- Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145.

2. sz. melléklet:
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás
szövegét kékkel jelöltük)
1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint
módosul:
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 73.365.-Ft-ban 75.126.-Ft-ban határozzuk
meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó
nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül
nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan
erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
2. A lakáskoncepció I. fejezet 2.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint
módosul:
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig elsősorban a
bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a bérlakásban lakó vállalja a
lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 2. számú mellékletében értelmező rendelkezések közötti 91/A §.
17. pontjában meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos
fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás fejében
a költségeket „lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes hozzájárulás kérése az
önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-ellenőrzés lehetővé
tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a befejezést követően a „lelakásról” külön
megállapodás kötése.

3.) A Lakáskoncepció I. fejezet 3. pontját javasoljuk kivenni a lakáskoncepcióból mivel
az az üzlethelyiségekre fogalmaz meg szabályokat.
3. A Lakáskoncepció IV. fejezet 2. pontjának első mondata a következőkkel egészül ki:
4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata építési telket csak családi házzal vagy lakásokat és
azok kiszolgálására szolgáló épületrészeket (pl. garázsokat, stb.) tartalmazó társasházzal való
beépítési kötelezettséggel értékesít, a beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési tilalom
kikötésével (4 évre) és a visszavásárlási jog feltüntetésével.
A lakáskoncepció V. fejezetében a lakásfelújítási sorrend a következők szerint módosul:
Szentgotthárd Város Önkormányzata
határozza meg:

az ingatlanok felújítására a következő sorrendet

1. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
2. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az
üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső részt
vállalhatná)
4. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)

5. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)

3.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./---. (..)
rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2/A.§. (7) bekezdés így
módosul:
„2/A§. (7) A szociális alapon, a költségelven és a piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek
vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat erre rendszeresített űrlap
kitöltésével történik, ami az ingatlankezelőnél vehető át. Az ingatlankezelő évente a február
hónapban a postázott lakbér befizetési csekkekkel együtt illetve amennyiben a bérlő a bérleti
díjat nem csekken fizeti, úgy külön levélben kiküldi a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzetére
vonatkozó űrlapot is. Amennyiben a Bérlő az űrlapot nem kapja meg, vagy azt elveszíti stb.
köteles azt az ingatlankezelőnél beszerezni. Az űrlapot a Bérlő köteles a tárgyév január 31-i
állapotának megfelelően kitölteni és legkésőbb március 31-ig az Ingatlankezelőhöz
megküldeni.
Amennyiben az űrlap és a szükséges igazolások a rendeletben előírt időpontig nem kerülnek
leadásra, úgy a következő hónaptól a bérleti díj automatikusan a lakbérek megállapításáról
szóló 15/1995. (IV.27.) ÖKT önkormányzati rendelet (továbbiakban Lakbérrendelet) 4.§. (2)
bekezdésében szabályozottak szerinti, költségelven bérbe adott lakások legmagasabb bérleti
díjával azonos, vagyis a havi általános lakbér a Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti
lakbérhez képest a Lakbérrendelet 4.§. (2) bekezdése szerinti 100%-kal megemelkedik a
szociális alapon, és a költségelven bérbe adott lakások bérlői esetében. A 35 év alatti fiatal
házasok, a gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
részére piaci alapon bérbe adott lakásoknál történő igazolások benyújtásának elmaradása
esetén a bérleti díj a mindenkori általános lakbér korrekciókkal számított mértékének 5-szörös
összegére emelkedik. Amennyiben a bérlő igazolja, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta
meg az űrlap kitöltésében és a szükséges dokumentumok határidőben való beadásában, és az
igazolás benyújtásával együtt csatolja a kitöltött űrlapot, úgy a megemelt bérleti díja újból a
Lakbérrendelet 4.§. (1) bekezdése szerinti mértékre csökken. Elháríthatatlan külső ok a bérlő
olyan tartós távolléte, ahol igazolhatóan nincs mód a küldemény átvételére és a határidőben
való bejuttatására, illetve a Bérlőnek az igazolt, folyamatos, tartós kórházi kezelése az űrlap
kiküldése és visszaküldésére rendelkezésre álló időszakban.
A kitöltött űrlap és az igazolások benyújtásának elmulasztása a bérlő kötelezettsége, lényeges
megszegésének minősül, mely az 1993. évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban Törvény) 24§
(1) bekezdés b.) pontja szerint a bérleti szerződés felmondását is maga után vonhatja.”
2.§ A R. 2/B.§ (2) és (5) bekezdése a következők szerint módosul:
„2.§ (2) Amennyiben a 2/A§. (7) bek. szerinti felmérés alapján a szociális alapon való
lakásbérlet feltételei nem állnak fenn, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal erről
értesíti az ingatlankezelőt, aki az Ingatlankezelő értesítést küld a bérlő részére és a bérlő a

választása szerint vagy elfogadja a lakásbérlet átalakítását, vagy az ingatlankezelő a bérleti
szerződés megszüntetését kezdeményezi.”
„(5) A költségelven bérbe adott lakás bérlője a jövedelmi viszonyainak megváltozását köteles
bejelenteni, azt az ingatlankezelő önkormányzat a 2/A§ (3) és (7) bekezdésében írottak
értelemszerű alkalmazásával ellenőrizheti. Ezen túlmenően is a bizottság saját
kezdeményezésre történő döntéssel vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
illetve az ingatlankezelő kezdeményezése alapján hozott döntéssel az ellenőrzést a
költségelven bérbeadott bérlakások bérlőinél is elrendelheti.”
3.§ A R. 2/C.§-a a következők szerint módosul:
„2/C § Munkakörhöz kapcsolódó önkormányzati bérlakás:
Munkakörhöz kapcsolódóan lakás Szentgotthárd Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában kötelezően és önként vállalat feladatainak ellátásához szükséges
szakemberek elhelyezésére, az önkormányzat vagy a Szentgotthárdi Többcélú Kistérségi
társulás Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, vagy a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott Szentgotthárdon működő intézményei keretein
belül dolgozó szakemberek, az egészségügyi alapellátásban és szakorvosi ellátásban dolgozók
és a Rendőrség alkalmazásában lévő, a Szentgotthárdi Rendőrőrsön foglalkoztatott
szakemberek elhelyezéséhez adható bérbe.”
4.§ A R. 7..§ (5) bekezdése a következők szerint módosul:
„(5) Az ingatlankezelő és a bérlő megállapodhatnak abban is, hogy a bérlő a lakást a (3)
bekezdés alá nem tartozó esetekben is átalakíthatja, korszerűsítheti. Ebben az esetben külön
megállapodást kell kötni az ingatlankezelő és a bérlő között. Ilyen megállapodás
megkötésének előfeltétele, hogy ezt a Képviselő testület jóváhagyja. Amennyiben az
ingatlankezelő a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony
megszűnése esetén a bérlő a megállapodástól függően igényt tarthat a megállapodásban
foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére illetve a költségei, vagy azok egy részének a
bérleti díjba való beszámításába.
Az elvégzett munkák megkezdésére, végzésére, ellenőrzésére a (4) bek. előírásai
irányadók.”
5.§ A R. 12.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul:
„(3) A hozzájárulás nélkül illetve az (1) bekezdésben megfogalmazott tiltás ellenére történt
albérletbe adás olyan súlyos szerződés-szegésnek minősül, amely megalapozza a törvény
24.§. (1) bekezdésének b) pontjába foglalt felmondást. (Ezt a bérleti szerződés megkötésekor
is rögzíteni kell)”
6.§ A R. 20.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul:
„(5) A jelen rendeletben előírtakkal összefüggő személyes adatok: a bérlakást igénylők illetve
a lakásbérlők neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A Kötelező adatkezelés célja
a bérlakást igénylők és a bérlakásban lakók nyilvántartása, a bérlakásban élők lakbér és
egyéb ehhez kapcsolódó befizetéseinek, tartozásainak nyilvántartása és az ezen nyilvántartott
adatokban történt változások végrehajtása. A kezelendő adatok megismerhetőségét az
adatkezelő az adatkezeléssel érintett személyen kívül csak az önkormányzat bérlakások

ügyeiben illetékes bizottságának és a képviselőtestületnek biztosítja. Az adatkezelés
időtartama a bérlakás kiutalása iránti kérelem benyújtásától kezdődik és a kérelem
kielégítéséig vagy visszavonásáig áll fenn, a bérlakás kiutalása esetén a bérleti jogviszony
fennállása alatt és a bérleti jogviszony megszűnését követően a megszűnést követő öt évig áll
fenn. Az adatkezelő a köz. Az ezen bekezdés szerinti adatokat a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzati közszolgáltató vállalat ingatlankezelő kezeli, ez
kötelező adatkezelés.”

7.§ A rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Kihirdetés:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1 – 3 és az 5-6. §-hoz: Megfelelő elnevezés és a hatályos jogszabály alkalmazása végett.
4. §-hoz: Ezen §-ban meghatározott felújításokhoz – mivel azok finanszírozása az
Ingatlankezelő költségvetési döntésétől függ - nem tartjuk szükségesnek a Testület
hozzájárulását. Ezen felújítások finanszírozásának eldöntését a megfelelő szintre kell
helyezni.

4. sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/---. (---- )
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a lakbérek
megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban
Rendelet) 4. §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke
167Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 75.126.-Ft-ot,
vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5)
bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított értéket, 93.908.Ft-ot.
(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 75.126.-Ft-ot, vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.)
önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított
korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ft-ot.), a havi lakbér általános mértéke a következő
korrekciókkal módosul:
Amennyiben a jövedelmi határok A havi általános lakbér emelésének
a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez képest:
0 -10.000.Ft-tal
50 %
10.000 - 20.000.Ft-tal
70 %
Több, mint 20.000.- Ft-tal
100 %
2.§ Ez a rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
Kihirdetés:

Huszár Gábor
polgármester

Indokolás:
1.§-hoz: A lakások bérletéről szóló rendelet 2/A. § (5) bekezdése lehetőséget ad bizonyos
esetekben a szociális bérlakás kiutalásának feltételeinél megállapított (75.125.-Ft/fő) nettó
átlagjövedelemhez képest 25% eltérésre.
„(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló
személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és
öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.”
Ezen esetekben az egy főre jutó átlagjövedelmi szint jelenleg 93.908.-Ft, mivel több bérlő a
fenti jogcímeknek megfelel, ezért a Költségelvű bérleti díj megállapítása is ezen
jövedelemszinttől kezdődik, ezért szükséges a pontosítás.

5.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..)
önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakáscélú
támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a)
és c) pontja a következők szerint módosul:
„1.§ a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra
jutó nettó havi átlagjövedelme a 110.000.-Ft-ot 130.000.-Ft-ot nem haladja meg.”
„1.§ c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól
függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű
személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel
terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes
értéke a 3.300.000.-Ft-ot 3.500.000.-Ft-ot meghaladja.
Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által
közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.”
2.§ (1) A R. 2.§ (1) bekezdésében a R. 5.§ (1) bekezdés a) pontjában az 5.§ (2), (3), (4), (5)
bekezdéseiben a „Polgármesteri Hivatal” kifejezések „Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalra”-ra módosulnak.
(2) A R. 6.§ (1) bekezdésében a „Műszaki Iroda” kifejezés „Városüzemeltetés”-re módosul.
(3) A R. 6.§ (1) bekezdésében a „Pénzügyi Iroda” kifejezés „Költségvetési csoport”-ra
módosul.
3.§ A rendelet 2014. július 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Kihirdetve:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1.§-hoz:
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás
jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat
módosítani kell. Esetünkben ez az emelés az éves inflációtól eltérő mértékű, mellyel
növelhető a támogatást igénybe vevők köre. Az utóbbi években tapasztalható csökkenő
tendencia remélhetőleg növekedni fog.
2.§-hoz: A megfelelő elnevezések végett van szükség.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére.
Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel
a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos tapasztalatokra lakossági visszajelzésekre. A környezetvédelmi program
felülvizsgálata.
Tisztelt Képviselő-testület !
1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001.
(VI.28.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi
környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük
elő:
- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése
Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését az uniós eljárásrendnek megfelelő közbeszerzési
eljárás eredményeképpen kiválasztott vállalkozással oldja meg az Önkormányzat. 2013.
április 01-vel az önkormányzat a Müllex Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződést a lakossági szilárd hulladékkezelésére. A szolgáltató az előírásoknak megfelelően
2014. január 01-től nonprofit szervezetté alakult, ezért ezt követően már Müllex
Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven végzi tevékenységét.
Az új szerződéssel egyidejűleg 2013. április 01-vel új hulladékgyűjtési és –szállítási rendszer
lépett életbe a városban, kötelezővé lett téve a szelektív gyűjtés. 2013. április 01-től kötelező a
családi házas övezetben az ingatlanonkénti „sárga zsákos”, tömbházas övezetben pedig a
sárga fedelű szelektív gyűjtők igénybevételével a háztartásokban keletkező hulladékok
szelektív gyűjtése. A zsákba, illetve a tömbházaknál a sárga fedelű gyűjtőkbe tudja
elkülönítetten gyűjteni a lakosság papír-, a fém-, és a műanyag csomagolási hulladékot, illetve
az italos kartondobozokat. A zsákba, illetve a tömbházaknál a sárga fedelű gyűjtőkbe tudja
elkülönítetten gyűjteni a lakosság papír-, a fém-, és a műanyag csomagolási hulladékot, illetve
az italos kartondobozokat. Amennyiben a korábbi hulladékgyűjtési és szállítási rendszer
maradt volna, akkor Szentgotthárd esetében csak a bevezetett új hulladéklerakási járulék miatt
2016-ra 50 %-kal emelkedne a hulladékszállítás költsége, ezért a jelenlegi hulladék-kezelési
rendszert csak a hulladékszállítási díjak drasztikus emelésével lehetett volna fenntartani. Ezért
döntött úgy az önkormányzat, hogy kötelezővé teszi a szelektív gyűjtést. Az új rendszer
szerinti szolgáltatások korábban is működtek a városban csak bizonyos elemek igénybe vétele
nem kötelező. A házhoz menő sárga zsákos szelektív gyűjtést például a kötelezővé tétel előtt
800 háztartás vette igénybe a város területén. A hulladéklerakási járulék emelkedése miatt,
amely 2013-ban is megjelent már és 2016-ban éri majd el a végleges mértékét pedig nem is
volt más lehetőség, mint a szelektív gyűjtés kötelezővé tétele, amely 2015-től egyébként is
törvényi előírás lesz.
Az új szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a vegyes, illetve a
sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) hulladék
elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a
szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. Tégelyben elhelyezett
használt sütőolajos hulladék elszállítása pedig havonta egy alkalommal történik. Ennek a
hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket is szolgáltató biztosítja. Regisztráció

alapján elektronikus levélben is tájékoztatja a szolgáltató a lakosságot a használt sütőolaj
gyűjtésével kapcsolatos tudnivalókról
Az átállás során rövid idő állt a szolgáltató rendelkezésre az új szállítási napok
megismertetésére, ami nehézséget okozott. A ritkább vegyes hulladék gyűjtési alkalmaknak
köszönhetően lényegesen emelkedett a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége. A
növekvő mennyiség mellett viszont minőségi problémák mutatkoznak. A szolgáltató
tapasztalata szerint ezek a minőségi problémák elsősorban a tömbházaknál jellemzőek.
Ezeknél az ingatlanoknál a szelektív gyűjtőkbe becslésük alapján 10-15 % nem oda való
hulladék is kerül. A családi házas övezetben jelentősen növekedett a szelektíven gyűjtött
hulladék mennyisége, illetve a minőségi problémák ebben az övezetben jóval kisebb a
tömbházas övezethez képest. A családi házas övezetben hetente történik az elkülönítetten
gyűjtött szerves (bio) hulladék elszállítása is. Ez egyrészt hasznos, hogy ezt a hulladékfajtát
is elkülönítetten gyűjtik a lerakásra kerülő hulladéktól, másrészt környezetvédelmi
szempontból nem igazán előnyös, hogy több, mint 40 km „utaztatjuk” Szentgotthárd és
Harasztifalu között. Annak ellenére, hogy egy kis odafigyeléssel a családi házaknál is
kezelhető lenne a szerves (bio) hulladék, amellyel egy értékes anyaghoz (komposzthoz)
juthatnának az ingatlanok tulajdonosai. Továbbá a szolgáltató legújabb tapasztalatai szerint
egy olyan gyakorlat is kezd kialakulni néhány családi háznál, hogy több szerves (bio)
hulladékgyűjtő edényt szereznek be és szállításoknál már családi házanként 2-3 ilyen kukát is
kiraknak ezeknél az ingatlanoknál. A Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Program
keretében beszerzett ingyenesen igényelhető komposztáló ládák kiosztása hamarosan
megkezdődik, amely után a fent körülírt problémák is kezelhetőek lesznek és valószínüleg
jelentősen csökkenni fog a Szentgotthárdról elszállításra kerülő szerves (bio) hulladék
mennyisége és ezzel környezetvédelmi szempontból előnyösebben a keletkezés helyén kerül
újrahasznosításra ez a hulladék fajta.
Az új rendszer bevezetésénél sokan értetlenül fogadták, hogy egy zsákban, illetve kukába kell
gyűjteni a háztartásokban elkülönítetten gyűjtött hulladékokat, szerintük ez nem szelektív
gyűjtés. A lakossági körben szelektíven gyűjtött hulladék sajnos nem megfelelő tisztaságú,
ezért a szolgáltatónak utóválogatnia kell az így összegyűjtött hulladékot. Olyan hulladékok
kerülnek a zsákba (tömbházaknál szelektív kukába), amelyet nem lehet újrahasznosítani,
illetve nem tisztán kerülnek bele ezek a hulladékok. Sokkal környezettudatosabb,
felelősségteljesebb magatartás kellene ahhoz, hogy külön gyűjtőbe gyűjtsük a szelektív
gyűjtött hulladékot. Országosan elfogadott, hogy a lakossági szelektív gyűjtés a hulladékok
újrahasznosításának előkészítése és a lakosság révén előválogatott hulladékot a szolgáltató
telephelyén különválogatja, hogy ténylegesen hasznosítható hulladék kerüljön az
újrahasznosító szervezetekhez. A lakosság ebben a formában elkülönítetten gyűjti az
újrahasznosítható hulladékokat a nem hasznosítható vegyes hulladéktól, illetve a biológiailag
lebomló hulladékoktól (családi házas övezetben a biohulladék elkülönített gyűjtése is
megoldott). Egyébként a környezetvédelmi hatóság a gyakoribb szállítások miatt
környezetvédelmi szempontból nem is ajánlotta a frakciónkénti szelektív gyűjtést. Az új
rendszerben továbbá előírtuk a szolgáltatónak, hogy egyedi megállapodások alapján
frakciónkénti ún. szuper szelektív (színes zsákos) gyűjtést biztosítsa az ezt önként vállaló
lakosság számára és aki ezt megfelelően végzi annak 10 %-os díjkedvezményt érvényesítsen.
Ezt a színes zsákos szelektív gyűjtési rendszert azonban az új közszolgáltatási szerződés
bizonytalansága, illetve egyéb tényezők (rezsicsökkentés, a szolgáltatással kapcsolatban
bevezetésre kerülő új járulékok, illetékek stb.) miatt egyelőre még nem alkalmazza a
szolgáltató. Továbbá a szolgáltatás ellátásával kapcsolatban egy kistérségi szinten egy
kompenzációs pályázat benyújtására is sor került ennek elbírálása azonban eddig nem történt
meg.

- A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes
közigazgatási területén. Ebben az évben erre 2014. május 17-én Szentgotthárdon a Rábafolyótól nyugatra eső utcákban, és a városrészeken, 2014. május 31 – én pedig a város többi
utcájában, illetve Rábakethely városrészen került so. A lomtalanítás során az elmúlt évekhez
hasonlóan a kihelyezett hulladékok egy része nem a jogszabály szerinti lom hulladék volt,
hanem a vegyes ( kukás ) hulladékgyűjtés során gyűjthető települési hulladék, illetve gyakori
volt a hulladékok nem rendezett állapotú kihelyezése. Továbbá problémát okoz a kihelyezett
lomok illegális gyűjtése is, amelyet tovább tetéz, hogy az így összegyűjtött hulladékot a
„gyűjtögetők” szétbontják és a nem érték esíthető részét, vagy otthagyják, amely ezzel már
veszélyes hulladéknak minősül és nem lehet közterületen elhelyezni, illetve ekkor már más
szabályok vonatkoznak az elszállítására, vagy más helyekre illegálisan lerakják (pl.: idén
Wesselényi utcai garázsok környezete). Az új jogszabályok alapján
a közterületre
kihelyezett hulladék, így a lomtalanítás során kihelyezett hulladék már a közszolgáltató
tulajdona, amennyiben nem a közszolgáltató viszi el ezt a hulladékot, akkor az lopásnak
minősül.
- A szolgáltató a jövő évtől a lomtalanítással kapcsolatban az elektronikai hulladékok
(pl.: televízió, hűtőgép, mikrohullámú sütő, számítógép stb.) visszagyűjtésére más
rendszert szeretne bevezetni. Ennek megfelelően jövőre már nem lehet közterületre
kirakni az elektronikai hulladékokat, hanem a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.
külön gyűjtési időpontokat és helyszíneket fog kijelölni és ott lehet majd átadni ezeket a
hulladékokat. Ennek indoka, hogy a szétbontott elektronikai hulladék már veszélyes
hulladéknak minősül és így már nem lehetne közterületen tárolni, illetve az elszállítására
és kezelésére is már más szabályok vonatkoznak.
- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a SZET Szentgotthárdi Kft.
telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van lehetőség, ahol a lakosság
ingyenesen elhelyezheti hulladékát. Évente kb. 14-15 alkalommal kell ezt a konténert
üríttetnünk. Az ürítés díját teljes egészében az önkormányzat fizeti.
- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a SZET
Szentgotthárdi Kft. telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, amelyet a
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. ürít. Amennyiben az építési törmelék ennek a
konténernek a befogadó képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a Müllex
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től történő konténer megrendelésével és elszállíttatásával
történhet. Itt a jövőben a mainál rugalmasabb renszert kell kialakítani. Két konténert kell
kihelyeztetni és amíg az első meg nem telik addig a második nem nyitható meg – amikor
viszont azt első megtelt, akkor a második azonnal megnyitható -. nincs olyan holt idő, amikor
a konténer már megtelt, az ürítése rögtön nem oldható meg, az ilyenkor érkező hulladékot a
konténer mellé lerakják. A második dolog, hogy a mainál átgondoltabb és szervezetebb kell
hogy legyen a SZET Szentgotthárdi Kft –nél a hulladék átvételét a mainál sokkal jobban meg
kell szervezni.
-Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget
működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált
formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. januári ülésén hozott
döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig megszüntette és lényegében
ugyanezeken a helyszíneken üvegvisszagyűjtési pontok alakultak ki. A Mártírok úti
tömbháznál marad meg egy szelektív hulladék-gyűjtő sziget, mivel a tömbházban nem tudták
elhelyezni a szeletkív gyűjtőket.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének indoka az volt, hogy sajnos
folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális hulladéklerakónak gondolták

és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin közlekedők időnként
hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További indok volt, hogy a 2013.
április 01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési rendszer kötelezővé tette a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést – emiatt is fontos, hogy a szigeteket az üveggyűjtő
konténereken kívül meg is lehet szüntetni a Mártírok út kivételével. Sajnos a megszüntetés
után az üvegvisszagyűjtési pontok környezetében sem szűnt meg teljesen a hulladékok
illegális lerakása. Ez a néhány embertársunkra jellemző érthetetlen viselkedés nem
elfogadható, mivel az SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén kihelyezett 30,00 m3-es
konténerben mindenki ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező
háztartási lomokat. Az is igaz, hogy nemcsak ilyenek kerülnek ki a közterületre hanem
többször is az addig a hulladékgyűjtó szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET
palack, stb. Továbbá sajnos több helyen háztartási hulladék kerül ezekbe a kukába, vagy
környezetükbe..
A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten
(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már
többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb.
- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik.
Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri
alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján a
SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken
pedig Müllex Kft. saját gépjárművével.
- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésének további fontos eleme a
hulladékgyűjtő udvar megépítése, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, üveg-,
textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a lakossági
körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes doboz,
elektronikai stb.) befogadására is. A hulladékudvar tervezett helye a Szentgotthárd Ipari Park
Nyárfa út 0284/32. hrsz-ú ingatlan. A Képviselőtestület 2008. októberi ülésén döntött a
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez történő csatlakozásról. Ennek
a projektnek része többek között egy hulladékudvar megépítése Szentgotthárdon, amelynek
megépítése jelenleg folyamatban van, illetve a projekt keretében már említett ingyenesen
igényelhető komposztáló ládák szétosztása hamarosan megkezdődik Szentgotthárdon is.
- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi,
visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi,
visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az
önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság
számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban. Továbbá a Képviselőtestület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés
érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált
elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen
intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket.
- Az Ökohydro Kft. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezetés
Vízügyi Főfelügyelőség 14/111-4/2004. számú határozatával a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú
területen lévő törmeléklerakóra vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentációt elkészítette. A képviselő-testület 2008. októberi ülésén döntött a Nyugatdunántúli regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez történő csatlakozásról e feladat

vonatkozásában is. Az egységes szerkezetbe foglalt egy ütemben megvalósuló rekultivációra
megkaptuk a jogerős engedélyeket, jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása
történik.
- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített
városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfentartási megállapodás alapján a SZET
Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön
megbízások alapján történik évente két alkalommal a kszálás, illetve allergén növények
megjelenése esetén többször megismételve a kaszálást. (SZET Szentgotthárdi KFT.,
városrészi egyesületek).
- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza
közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A
kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) ürítése szükség
szerint, de legalább hetente történik.
- A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi KFT.
részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok,
illetve kesztyűk) évente kétszer hulladékgyűjtési akció zajlik a város területén. Ezúton is
köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét.
Helyi hulladékgazdálkodási terv
- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő
települési(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos terv az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és kormány határozatban fogadja el. A területi
hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a
környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére
írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a
környezetvédelmi hatóság fogadja el.
2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban:
- Az elmúlt évi beszámolóban is jeleztük már, hogy a BEGAS-jogutód Energie Burgenland
szóvivője 2012. november 22-én bejelentette, hogy a cég visszalépett a határra tervezett
hulladékégető felépítésétől. Már több éve jelentette be a burgenlandi BEGAS, hogy
hulladékégetőt kíván felépíteni a szomszédos Heiligenkreuzban. Az égetőt 2010-11-ben
akarták elindítani. Az osztrák hatóságok - a tiltakozások ellenére - első és másodfokon is
kiadták az építési engedélyt. Ezek megfellebbezése után az osztrák Környezetvédelmi
Szenátus (Umweltsenat) a Burgenlandi Tartományi Kormány által kiadott elsőfokú építési
engedélyt hatálytalanította és a beruházót új engedélyezési eljárás lefolytatására kötelezte. A
beruházó 2012. december 5-én a Burgenlandi Tartományi Hivatalnál hivatalosan is
visszavonta a sok éve beadott építési engedély kérvényét. Ezt azzal indokolta, hogy az utóbbi
években kialakult gazdasági környezet miatt a beruházást nem tartják rentábilisnak, és
egyébként sem illik bele a cég üzleti stratégiájába. És hogy a jövőben a szélenergia
hasznosítására koncentrálnak.
- Regionális Légszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól
Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő
monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá

a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az
automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, az
ünnepélyes átadására 2013. április 12-én került sor. A mérőállomás biztosítja a város
levegőminőségének folyamatos figyelését. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy
Szentgotthárd
város
levegőjének
minősége
kiváló,
illetve
jó
minősítésű
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/component/content/article/121 ).
- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált,
így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása).
Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi
ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága,
belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2013-ban tizenhét esetben kellett
intézkednünk. A kaszálatlan ingatlanok rendbetételére 18 db felszólítást küldtünk ki, valamint
3 db közérdekű védekezést rendeltünk el a parlagfűvel szennyezett ingatlanok kaszálására.
Állandó problémát okoznak a különböző vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen
tartózkodó személyek tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában
nem veszik át a felszólításokat. Ezekben az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás, mivel
csak a parlagfűvel szennyezett területrész/területrészek! kaszálására lehet elrendelni
közérdekű védekezést. A jelenlegi jogszabályi előírás alapján június 30-ig az ingatlan
használó önként teljesítheti védekezési kötelezettségét, ezért csak ezt követően tudunk a le
nem kaszált ingatlanok tulajdonosaival (használóival) szemben eljárni. Továbbá csak a
parlagfűvel szennyezett területek, területrészek kaszálási költségeit lehet megigényelni. A
többi parlagfűvel nem szennyezett kaszálatlan területeken az önkormányzatnak kell
finanszíroznia a kaszálás költségeit.
Mivel a problémás területek évről évre szinte ugyanazok, lehetőségnek látnánk, ha a saját
cégeink (korábban ÖKV ma SZET Szentgotthárdi Kft) már az év elején megkeresné ezeket a
tulajdonosokat és felajánlaná a segítségét – természetesen megfelelő díjazás ellenében.
Valószínű, hogy a többség megbízná a feladat ellátásával és természetesen fizetne is érte. A
címeket szívesen átadnánk a vállalkozásaink számára. Eddig erre nem volt fogadókész sem
az ÖKV, sem egyelőre a SZET Szentgotthárdi KFT.
3. A vizek védelmével kapcsolatban:
- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba
kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján
2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak
a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá
és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
2013. február 01-től drasztikusan megemelkedett a talajterhelési díj, a korábbi 120,- Ft/m3
összegről 2013. február 01-től 1.200,- Ft/m3 összegre. A megemelkedett talajterhelési díjnak
köszönhetően mára drasztikusan lecsökkent a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlanok
száma. A kiépített csatornahálózatra történő rákötés hiányát most már elsősorban az adott
ingatlan tulajdonviszonyainak rendezetlensége, vagy például a szociális helyzet (minimális
vízfogyasztás) indokolja.
Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek
szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. A Szentgotthárd – Máriaújfalu
szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatban az önkormányzat a Környezeti és Energetikai
Operatív Program keretén belüli pályázati felhívásra Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére pályázatot nyújtott be. A pályázati dokumentációt a
Közreműködő Szervezet befogadta, az elbírálás folyamatban van.

Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon magasak,
rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét. A városrész szennyvízkezelését
egyedi szennyvíztisztító berendezéssel lehetne megoldani. Jakabháza tekintetében is
rendelkezünk a Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes tervdokumentációval.
A meglévő tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetik rá. Meggondolandó
lenne a 2008-ban kialakított projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy
a regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra
csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása
folyik. Természetesen ezen a téren is csak pállyázati pénzekben, pályázati segítségben
érdemes gondolkodni.
- A KEOP Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítás tárgyú projekt
sikeresen lezárult jelenleg a pályázat elszámolása van folyamatban. A beruházás
eredményeképpen Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvizét szolgáltató I. számú kút
vízminőségének javítása vízkezeléssel történik. A projekt során kismértékben hálózati
rekonstrukcióra is sor került (14 db szakaszoló tolózár/elzáró; 20 db vízbekötés felújítása).
- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz
elszállítása:
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás
2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött a Szentgotthárd város és térsége területén a
települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére l.
A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti
Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu
- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság
határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat
eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követően 5
év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület
monitoringozását is elvégzik.
4. Zöldterületek fenntartása és kezelése:
- A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű
növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási
megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő
fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.)
akadályozza.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási
feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb
támogatásával. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly
problémákat okoztak az éjszakai rongálások, ezzel kapcsolatban a közelmúltban a képviselőtestület szigorította a tűzgyújtás szabályait, az éjszakai órákban ideiglenes tűzgyújtási tilalmat
rendelt el a Hársas-tónál, hogy a hatóságok hatékonyabban tudjanak fellépni az éjszakai
rongálókkal szemben. Az üzemeltető tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt
évekhez hasonló mértékű rongálásokat. A tavalyi strandszezonhoz hasonlóan az idén is
birtokba vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel tavaly

kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyzási lehetőséget is és
ezek hiánya már nem akadályozza a strand megnyitását. Idén strand területén önkormányzati
forrásból további fejlesztések is elindulnak büfé, illetve esőbeálló építésével, illetve a mobil
illemhelyek kulturáltabb elhelyezése érdekében egy „takaró építmény” építésével.
- Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az
eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat
tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand területe stb.), illetve az
ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez azért veszélyes, mert ahol
kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár súlyos betegségek kialakulásához
is vezethetnek. Az erre felhívó tiltó táblákat folyamatosan megrongálják, eltávolítják.
- A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy
mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi
hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. ezt a hulladékot
(fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol ingyenesen elvégzik a
kiszállított hulladék komposztálását. Így a jogszabályokban előírt hasznosítási arányt tovább
tudjuk növelni.
5. Zajvédelem:
- A 2013. augusztus 16-20. közötti városi ünnepség keretében zenés, táncos rendezvényre
adott ki engedélyt a hivatal. Továbbá egy rendőrségi bejelentés alapján egy helyi vendéglátó
hellyel szemben folyt eljárást, amelyet azonban meg kellett szüntetnünk, mivel nem zenés
összejövetelként hirdették a rendezvényt. Az ügyfelet tájékoztattuk a zenés, táncos
rendezvényekkel kapcsolatos szabályokra.
6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014):
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak
figyelembevételével 2010-ben elkészült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi
Programja (2010 – 2014), amelyet Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete 17/2010. (VII.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott. A
környezetvédelmi programunk 2014-ben lejár, ezért felül kell vizsgálni. A város
környezetvédelmi programját a Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás, Petrovics Zsolt
okl. környezetgazdálkodási mérnök, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, illetve
igazságügyi szakértő (szakértői engedély száma: OKVF-Sz-001/2004.) készítette el. A
Települési Környezetvédelmi Program – a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP)
tervezési intervallumát is figyelembe véve középtávú (5 év) program. A települési
környezetvédelmi programunk célkitűzései a jogszabályi előírásoknak megfelelően az
ugyancsak 2010-ben elfogadott NKP célkitűzéseivel összhangban, a helyi sajátosságok
figyelembe vételével kerültek kidolgozásra. A környezetvédelmi programot, melynek hossza
140 oldal, teljes terjedelmében a honlapunkon az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010.
.pdf .
Mivel idén lejár a város környezetvédelmi programja, ezért – az önkormányzati
választásokat is figyelembe véve – az év második felében külső szakértő bevonásával el
kell indítani a felülvizsgálatát.
7., Használtruha-gyűjtőkonténerek térítés nélküli kihelyezése

Az Eco Textil Fogyatékos Gyermekeknek Tőlünk Nektek nevű lengyelországi székhelyű
Alapítvány nevében Gaál Ferenc Lajos az előterjesztés 1. számú mellékletéhez csatolt
kérelem alapján használtruha-gyűjtőkonténerek térítés nélküli kihelyezéséhez kéri az
önkormányzat hozzájárulását.
Az általa képviselt lengyelországi székhelyű Wtórpol Társaság 1992-es alakulása óta
Európában vezető szerepet tölt be a hulladék újrafeldolgozásban, különös tekintettel a
használt ruhanemű gyűjtésére és feldolgozására. A „Tőlünk Nektek „ Alapítványán keresztül
( lásd www.ecotextil.pl), több nemzetközi karitatív szervezettel együttműködve, segíti a
rászorulókat.
A kérelemben leírtak szerint az Európai Unió támogatja a szelektív hulladékgyűjtés
kiterjesztését a használt ruházat területére és társaságukkal történő megállapodás esetén az
elszállított éves mennyiség igazolása után Uniós támogatás igénylésére lenne lehetősége a
városnak. A használt ruha begyűjtése utáni támogatás igénylése, Európa sok országában
működik.
A gyűjtőkonténereken is feltüntetett tájékoztató szerint, arra kérnék a lakosságot, hogy a
feleslegessé vált, tisztára mosott és becsomagolt –textíliát, ruhaneműt, lábbelit, játékot,
helyezzék el ebbe a gyűjtőkonténerbe.
Az eddig kialakult Európai Uniós gyakorlat szerint három ezer fős településig, 1000 fő/1db,
három ezer fő felett , pedig 700 fő/1db gyűjtőkonténer kihelyezése az optimális mennyiség,
ez javaslatuk szerint Szentgotthárdon a lakosság függvényében legalább 10 db gyűjtőkonténer
kihelyezését jelentené.
A gyűjtőkonténerek elhelyezését az önkormányzattal egyeztetve, annak szempontjait
(településkép, esztétika, praktikum, megközelíthetőség) maximálisan figyelembe véve végzik.
Véleményük szerint célszerű a már meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett vagy
közelében elhelyezni őket. A gyűjtőkonténer, biztonságos, (illetéktelen személyek számára
hozzáférhetetlen a tartalma) esztétikus megjelenésű. Mérete 100cmx100cmx210cm színe
zöld. (Lásd az előterjesztéshez mellékelt fotót)
A gyűjtőkonténerek ürítését és környezetének tisztán tartását saját gépjárművel, kéthetente
túraszerűen végzik. Az ürítés során a konténerek teljes tartalmát zsákokba rakják (2023kg/zsák), és elszállítják. A gyűjtőkonténerek és környezetük esztétikai állapotának
megőrzése az ő feladatuk lenne.
Kérelmükben leírtak alapján amennyiben Szentgotthárdon bármely, egyéb karitatív szervezet
(Egyházi, Vöröskereszt, stb.) már eddig is aktívan foglalkozik a rászorulók részére
használtruha gyűjtéssel, akkor velük a kölcsönös hatékonyság érdekében együtt működnek.
Tevékenységüket a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV.törvény 2.§-ának 45. pontja szerint
végzik.
Jelenleg a Szentgotthárd, Kossuth L. utca 1. számú ingatlan belső udvarán (ÁFÉSZ udvar)
van egy ilyen típusú használtruha gyüjtőkonténere kihelyezve. Tapasztalataink alapján
népszerű ez a konténer, mivel többször tele van és melléje is raknak használt ruhákat. Az
általunk javasolt helyszínek: az Óvoda-Bölcsőde területére, az Arany János Általános Iskola
előtti közterületre, illetve üvegvisszagyűjtési pontok közül a Pável Á. ltp.-re, a Zrínyi M. u.
elejére illetve Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábatótfalu és Rábafüzes városrészeken lévő
üvegvisszagyűjtési pontokra. Amennyiben a Képviselő-testület egyetért ezeknek a
konténereknek a kihelyezésével, akkor megállapodást kellene kötni a kérelmezővel a
kihelyezés feltételeiről. Továbbá javasoljuk a kérelmezőnek, hogy keresse meg a saját
parkolóval rendelkező élelmiszer áruházakat is (pl.: Penny, Reál).
Kérem a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg
hozzászólásukat, észrevételeiket.

Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a város
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a köztisztasággal,
szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
tapasztalatokra szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért a használtruha
konténerek kihelyezésével az alábbi helyszínekre: Óvoda – Bölcsőde területére, Arany János
Általános Iskola előtti közterületre, illetve az üvegvisszagyűjtési pontok közül a Pável Á. ltp.re, a Zrínyi M. utca elejére, illetve a Zsida, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábatótfalu és Rábafüzes
városrészeken lévő üvegvisszagyűjtési pontokra. A használtruhagyűjtő konténerek
kihelyezéséről megállapodást kell kötni.
Határidő: a közlésre azonnal, megállapodás megkötése 2014. július 31-ig
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2014. június 12.
Fekete Tamás
Városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzések:
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Labritz Béla
környezetvédelmi tanácsnok

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére
Tárgy: SZEOB beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testület a 281/2013. számú határozatával
fogadta el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2014. évi
Munkatervét. A Munkaterv alapján a júniusi ülés egyik fő napirendi pontja jelen beszámoló.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó
tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

A SZEOB intézményi beszámolót az intézmény igazgatója elkészítette és megküldte a
Képviselő-testület számára. ( 1. sz. melléklet ) Ez a beszámoló mind tartalmi, mind formai
területen eltér az előző évek anyagaitól. Az intézmény igazgatója az anyag elkészítésekor
törekedett arra , hogy a beszámoló a köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint a
jövőben a tanfelügyeleti ellenőrzési szempontoknak is megfeleljen.
Az elkészített anyag részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazza a
feladatellátást jellemző adatokat, a személyi feltételeket, szakmai munkaközösségek
működését, tanköteles gyermekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, az óvodai
ünnepekre, nyílt napokra, munkaszüneti napokra vonatkozó meghatározásokat. Beszámol a
továbbképzésekről, a szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartásról, az intézmény
külső kapcsolatairól, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a vallás
gyakorlás ( hittan ) lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges életmódra
nevelés, a környezettudatos magatartásra nevelés , valamint a nemzetiségi neveléssel
kapcsolatos lehetőségeket. Az anyag tartalmazza az óvodába járó gyermekek rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi dokumentumok
felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ SZEOB beszámolója a
2013/2014-as nevelési évről” c. beszámolót
A.
/megismerte és elfogadásra ajánlja a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács számára.
B.
/megismerte és az alábbi kiegészítéssel elfogadásra ajánlja a fenntartó Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanács
számára:
………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető
Kovács Tiborné SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2014. június 16.
Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE
EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ A
2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRŐL

Kovács Tiborné
Szentgotthárd, 2014. június 16.
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Intézményvezetői beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről
1. Alapító okirat szerinti feladatellátás
Alapító okirat szerint ellátott feladat
óvod
ebből a
ebből
Alapító Férőhel napi
ai
többi
nemzetisé okirat
y
nyitv
nevel gyermekkel
g-hez
szerinti kihaszná
a
ésben
együtt
tartozók maximál lt-ság % tartás
résztv nevelhető
óvodai
i-san
tól-ig
evő
sajátos
nevelése felvehet
össze nevelési
fő
ő
s
igényű
gyermek
fő
gyermekek
-létszám
óvodai
nevelése
fő
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája,
9954 Rönök,
Petőfi u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

napi Óvodai
nyitv csoport
a
ok
tartás száma
i óra

240

98,8

5.3017.30

12

11

54

100

5.3017.30

12

4

25

104

6.0016.00

10

1

14

25

78,6

7.0016.00

9

1

22

25

88

7.0016.00

9

1

237

4

42

54

26

1

18

Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
9952 Gasztony,
Fő u. 20.

24

1

25

96

6.3016.00

9,5

1

Intézményünk óvodai intézményegységében neveljük a 3. életévüket betöltött gyermekeket,
illetve a férőhely erejéig a 2,5 éves gyermekeket. A nevelési év során 3 évesnél fiatalabb
gyermeket a Játékvár Óvodában (9 fő) és a Tapsifüles Tagóvodában (1 fő) vettünk fel.
Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól egy gyermek sem lett felmentve. A sajátos
nevelési igényű gyermekek alapító okirat szerinti ellátását saját erőből ellátni nem tudtuk,
mivel nem rendelkezünk az ellátáshoz szükséges személyi feltételekkel, ezért a terápiás
gondozást külső szakemberek alkalmazásával (megbízási szerződések) oldottuk meg.
Sajnálatos, hogy amint egy gyermek sajátos nevelési igényű státuszt kap, a járási
illetékességű Pedagógiai Szakszolgálat az ellátást nem biztosítja, abban kizárólag
kapacitásainak mértékéig, díjazás ellenében vesz részt. Az intézmény minden telephelyén,
minden ellátási igényt ki tudtunk elégíteni, tehát férőhely hiány miatt gyermeket eltanácsolni
nem kellett.
A bölcsődei ellátás iránti igény örvendetesen megnőtt, év végére teljes kihasználtsággal
működtünk.
2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai
intézményegységben
2.1. adattáblák
Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Óvodás gyermekek
létszáma
Tényleges
gyermeklétszám
alapján meghatározott
csoport átlaglétszám
fő/csoport
SNI-vel felszorzott
létszám
sni-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma

SZEOB Játékvár Óvodája
240 fő
11
01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

235

235

235

237

21

21

21

22

235

235

239

241

21

21

22

22

234

234

234

236

Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy
létszáma
A veszélyeztetett %
Hátrányos helyzetű
gy. Létszáma:
A hátrányos helyzetű
%
Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A halmozottan
hátrányos helyzetű %
A nemzetiséghez
tarozók létszáma
A tényleges
összlétszáma %

12

12

12

12

1

1

1

1

0,4

0,4

0,4

0,4

15

15

15

14

6,4

6,4

6,4

5,9

2

2

2

2

0,9

0,9

0,9

0,9

42

42

42

42

18

18

18

18

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Óvodás gyermekek
létszáma
SNI-vel felszorzott
létszám
sni-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy
létszáma
A tényleges
összlétszáma %
Hátrányos helyzetű
gy. Létszáma:
A tényleges
összlétszáma %

SZEOB Csillagvirág Tagóvodája
25
1
01.szept

01.okt

31. dec.

31. máj

25

26

26

27

25

26

26

28

25

26

26

28

25

26

26

27

17

17

17

18

68

65

65

67

Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A tényleges
összlétszáma %
A nemzetiséghez
tarozók létszáma
A tényleges
összlétszáma %

13

13

13

14

52

50

50

52

18

18

18

19

72

72

72

70

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Óvodás gyermekek
létszáma
SNI-vel felszorzott
létszám
sni-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy
létszáma
A tényleges
összlétszáma %
Hátrányos helyzetű
gy. Létszáma:
A tényleges
összlétszáma %
Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A tényleges
összlétszáma %
A nemzetiséghez
tarozók létszáma
A tényleges
összlétszáma %

SZEOB Kerekerdő Tagóvodája
25
1
01.szept

01.okt.

31. dec.

31. máj.

12

12

13

13

12

12

13

13

12

12

13

13

12

12

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

41,6

41,6

38,5

38,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Óvodás gyermekek
létszáma
SNI-vel felszorzott
létszám
sni-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy
létszáma
A tényleges
összlétszáma %
Hátrányos helyzetű
gy. Létszáma:
A tényleges
összlétszáma %
Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A tényleges
összlétszáma %
A nemzetiséghez
tarozók létszáma
A tényleges
összlétszáma %

SZEOB Micimackó Tagóvodája
25
1
01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

4

4

4

4

19

19

19

19

4

̶

̶

̶

19

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám
Óvodai csoportok
száma
Óvodás gyermekek
létszáma
SNI
sni-vel felszorzott
csoportlétszám:
fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy
létszáma
A tényleges
összlétszáma %
Hátrányos helyzetű
gy. Létszáma:
A tényleges
összlétszáma %
Ebből halmozottan
hátrányos helyzetű
A tényleges
összlétszáma %
A nemzetiséghez
tarozók létszáma
A tényleges
összlétszáma %

SZEOB Tapsifüles Tagóvodája
25
1
01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

21

21

21

24

1

1

1

1

22

22

22

25

21

21

21

24

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

1

1

1

1

4,7

4,7

4,7

4,1

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25,
átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, ebben a nevelési
évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem
kellett. Az óvodai csoportok a maximális létszámokkal (jogszabály és alapító okirat együtt), és
a minimum létszám közötti létszámokkal működnek. A Csillagvirág Tagóvodában a maximális
létszámtól való eltérést az új gyermekek év közbeni felvételének szükségessége indokolta.
Megjegyzem, véleményem szerint akkor jogszerű, pedagógiailag akkor megengedhető a
maximális létszám átlépése, ha a csoportszobák mérete megfelel a 2 m 2/gyermek szabványnak.
A csoportok férőhelyei a Micimackó, a Tapsifüles, a Csillagvirág Tagóvodákban
felülvizsgálandók, mert a 25 fős férőhelyek mellett a 2m 2/gyermek szabvány nem
érvényesíthető.
Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 8 gyermek óvodai
jogviszonya szűnt meg, általában azért, mert a család elköltözött Szentgotthárdról. Minden

esetben a gyermek új óvodája és intézményünk a gyermek hivatalos átvételét-átadását
megtette, tehát a nyomon követés megtörtént.
A Játékvár Óvodában és a Tapsifüles Tagóvodában, az összesen 5 sajátos nevelési igényű
gyermek mindegyikét a köznevelési törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság
szakvéleményei alapján a csoportok létszámainak számításánál két gyermekként kell
figyelembe vennünk. 2013 novemberében vette át teljes körűen intézményünktől a pedagógiai
szakszolgáltatási feladatokat a megye, illetve a járás. Ezen időponttól azon sajátos nevelési
igényű kisgyermek ellátásáért is díjat fizet a tulajdonos önkormányzat, aki beszédfogyatékos.
2.2. adattábla, nem magyar állampolgárságú gyermekek
Nem magyar
Nemek
A gyermekek korösszetétele
állampolgárságú
aránya
gy létszáma
fiúk lányok 3
4
5
6
7
éves éves éves éves éves
Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája,
9954 Rönök,
Petőfi u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962 Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
9952 Gasztony,
Fő u. 20.

3

1

2

0

1

1

1

0

































































Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”,
ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon
gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a gyermekek óvodai jelentkezésekor igazoltattuk, azoknak megfelelnek,
így szerepelnek óvodai nyilvántartásunkban.
2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás
Telephely,
a
szept. októb
feladat ellátási csoport 1.létszá er 1.
hely neve,
típusa
m
létszá
címe
m
Ficánka
Székhely:
vegyes
SZEOB
fh 23
Játékvár
Óvodája, 9970
22
22
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Napsugár
Székhely:
vegyes
SZEOB
fh 23
Játékvár
Óvodája, 9970
22
22
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Kiscsillago Székhely:
vegyes
k
SZEOB
Játékvár
fh 23
Óvodája, 9970
22
22
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Törpikék
Székhely:
kis
SZEOB
fh 18
Játékvár
Óvodája, 9970
18
18
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Babóca
Székhely:
nagy
SZEOB
fh 23
Játékvár
Óvodája, 9970
25
25
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Hétszínvirá Székhely:
középső
g
SZEOB
Játékvár
22
22
fh 23
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.

május
31.

auguszt
us 31

SNI
fő

Nemzeti
ségi fő

22

-

2

-

22

-

-

német
21

22

-

2

szlovén
21

18

-

-

-

25

-

-

-

22

-

-

-

14.
Székhely:
nagy
SZEOB
fh 23
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Kismackók Székhely:
középső
SZEOB
-nagy
fh 23
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Kipp-kopp Székhely:
kis
SZEOB
fh 18
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Makk
Székhely:
kis
Marci
SZEOB
Játékvár
fh 23
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Katica
Székhely:
középső
fh 18
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
fh 25
Tagóvoda:
vegyes
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
fh 25
Tagóvoda:
vegyes
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája,
Zsebibaba

25

25

25

-

-

-

24

24

24

-

-

-

17

17

17

-

-

-

22

22

22

-

-

-

18

18

18

-

-

-

25

26

27

-

-

magyar
nyelvű,
cigány,
19

12

12

13

-

-

-

9954 Rönök,
Petőfi u. 16.
fh 25

fh 25

Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
9952
Gasztony, Fő
u. 20.

vegyes

21

21

21

-

-

-

21

21

24

-

1

-

vegyes

2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2014/2015-ös nevelési évre (2014. május 31-i adatok)
A2014/20 A2014/20 A2014/20
Nemek
A gyermekek
15.
15.
15.
aránya
korösszetétele
nevelési nevelési nevelési
évre
évre
évre
beiratkoz elutasított felvételt
3
4
5
6
7
lány
ott
gyermeke
nyert
fiúk
éve éve éve éve éve
ok
gyermeke
k
gyermeke
s
s
s
s
s
k
létszáma
k
létszáma
létszáma
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája,
9954 Rönök,
Petőfi u. 16.

59

͟

59

34

25

57

2

͟

͟

͟

5

͟

5

3

2

5

͟

͟

͟

͟

5

͟

5

2

3

5

͟

͟

͟

͟

Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
9952 Gasztony,
Fő u. 20.

4

͟

4

2

2

4

͟

͟

͟

͟

6

͟

6

͟

6

4

2

͟

͟

͟

Fenntartónk a 2014/2015-ös nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2014. április 26.
és 27. napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint az óvodai
beiratkozásokra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor). Az óvodai felvételek
tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2014. május 15. napján,
valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely hirdetményeket a helyben
szokásos módon tettük megismerhetővé. Felvételi kérelmet elutasítani egy esetben, egy
óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés iránti igény teljesíthető. Az óvodai nevelésben
való részvételre kötelezett gyermekekről (akik 5. életévüket 2014 évben töltik be) kapott
nyilvántartás kézhez vételét követően tájékoztattuk a jegyzőt arról, hogy ezen gyermekek
közül kik nem szerepelnek óvodai nyilvántartásainkban, illetve hogy a beiratkozás
határnapjáig nem jelentkeztek. Olyan gyermeket, akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, nem vettünk fel.
Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait
jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő
óvodás gyermeket 2013. szeptember 1. napjától a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek
oktatási azonosító számmal rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a
tagóvoda vezetők látják el, naprakészen.
3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
3.1. adattábla, pedagógusok
Engedélyezett
Óvodai
1
Óvodai
Engedélyezett
álláshelyek
csoportban pedagóg csoportban
álláshelyek
száma
foglalkozta usra jutó foglalkoztatott
száma
tott
gyermek
felsőfokú
pedagó pedagóg
technikai
óvodapeda
ek
végzettségű
gus
iai
gógusok létszáma óvodapedagóg
munkát
usok létszáma
közvetle létszáma
Nő
nül
segítő
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.

24

14

21

11,3

21

3

14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája,
9954 Rönök,
Petőfi u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
9952 Gasztony,
Fő u. 20.

9
kisgyermekne
velő
3
technikai

6,75

2

2

2

13,5

2

2

1

2

6,5

2

2

1

2

10,5

2

2

2

2

12

2

1

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a
gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti
45-60 órás nyitva tartással, óvodapedagógusonként átlagosan heti 28,5 kötött nevelési idővel
(vezetői órakedvezmények, közalkalmazotti tanács tisztségviselőinek órakedvezménye), a
nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az óvodapedagógusok létszáma
biztosított. 2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az
óvodapedagógusok hetente maximum 4 órában, nevelési évenként maximum 30 napon díjazás
nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. Ezekre előre
nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely átmenetileg nincs
betöltve. Az alábbi adatok az első félévre vonatkoznak, az adatok végső rögzítése az óvodai
nevelési év végét (augusztus 31.) követően lesz teljes.

Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár Óvoda)
2013-2014. nevelési év
szeptembertől - januárig

Összesen

szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

összesen

7

8

11

7

16

49

A nevelőmunkát közvetlenül segítők köre 2013. szeptember 2-ától bővült, amikortól minden 3
óvodai csoporthoz egy pedagógiai asszisztens foglalkoztatása, álláshelye finanszírozott. Így
minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy
szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 15 csoportos óvodai intézményegységben
3 fő a 11 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik, ahol a
gyermekek 65-67%-a hátrányos helyzetű, 45%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Az 5.
pedagógiai asszisztens a Tapsifüles Tagóvodában dolgozik, ahol az élelmezési feladatok
ellátásában a dajkának jelentősen ki kell vennie a részét, így jelenléte az óvodai csoportban
nem maradéktalanul biztosított. Ezt ellensúlyozza némiképp a pedagógiai asszisztens ottani
alkalmazása, aki a nevelőmunka segítője.
3.2. adattábla, intézményvezetés
Intézményvezetés (név szerint)
Igazgató Intézményegység- Tagóvodavezető
vezető

Igazgató és
intézményegység-vezető

helyettes
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Kovács
Óvodája, 9970
Tiborné
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája,
9954 Rönök,
Petőfi u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
9952 Gasztony,
Fő u. 20.

Berkenyésné Polmüller
Ildikó és Varjuné Molnár
Katalin igazgató helyettesek,
Murányiné Szukics Veronika
intézményegységvezetőhelyettes

Kocsisné Bucsi
Etelka

Dr. Dancseczné
Kovács Tünde

Kovácsné
Nardai
Lilián

Nagy Judit

Rojkó
Gáborné

Németh
Gáborné

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a
bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú
intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi
gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó
intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az
intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen
meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése,
az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított. Az óvodai

intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi
munkájának operatív irányításáért.
Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje és törvényes
munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait. Az intézményvezető 2013. szeptemberétől
munkaideje felhasználását maga jogosult meghatározni (kötetlen munkaidő).
3.3 adattábla, egyéb munkakörök
nevelőmunkát
kisgyermekne óvodatit ügyvitel takarít konyhá
közvetlenül segítő
velő
kár
i
ó
s
dolgozó
dajka pedagóg
iai
assziszte
ns
Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
11
3
1
3
1
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde, 9970
9
3
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
1
1
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
1
Tagóvodája, 9954
Rönök, Petőfi u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
1
Tagóvodája, 9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
1
1
1
Tagóvodája, 9952
Gasztony, Fő u.
20.

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében
meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó
feladatoknak megfelelő, kivéve a Tapsifüles Tagóvoda főzőkonyháját, ahol a gyermekek
étkeztetését és a szociális étkeztetést egy fő alkalmazott végzi. A székhely óvoda udvarának
napi takarítását több éve közfoglalkoztatásban való részvétellel oldjuk meg.
3.4. adattábla, képzettségek, végzettségek
Vezető Szakvi tanár,
i
zsgáva tanító,
szakvi
l
drámaped
zsgáva rendel agógus
l
kezők végzettsé
rendel létszá ggel
kező
ma rendelkez
óvodap
ők
edagóg
létszáma
usok
létszá
ma
Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája,
3
2
4
9970
Szentgotthár
d, Kossuth
L. u. 14.
Telephely:
2
Tótágas
(főiskolai
Bölcsőde,
végzettsé
9970
gű
Szentgotthár
kisgyerm
d, Kossuth
eknevelő)
L. u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
1
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
1
1
Tagóvodája,
9954 Rönök,
Petőfi u. 16.
Tagóvoda:
SZEOB
1
Micimackó

Fejlesztő PED I
PED II Gyako Mentor
pedagógu sorolt
sorolt rnokok
ok
si
pedagóg pedagóg létszá létszá
végzettsé
usok
usok
ma
ma
ggel
létszáma létszáma
rendelkez
ők
létszáma

2

23

2

2

2

Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája,
1
2
9952
Gasztony, Fő
u. 20.
Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői
szakképzettséggel, egy fő kivételével, aki a képzésben most vesz részt. A vezető beosztást ellátó
pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári
diplomával bíró pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s
gyermekek eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi
nevelőmunkáját. A közeljövőben, a nyugdíjba vonulások miatt egyre több pályakezdőt kell
majd alkalmaznunk, mellettük a jövőben szükség lesz mentorpedagógusi végzettségű óvónőre.
3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések
Minősítési eljárások

Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája, 9954
Rönök, Petőfi u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak,
Temető u. 1.
Tagóvoda:
SZEOB

Érintettek neve
Ideiglenes
(2014. 04. 30.)
Kocsisné Bucsi Etelka
Kovács Tiborné
Murányiné Szukics Veronika
Tóthné Monek Zsuzsanna
Kovácsné Nardai Lilián

Nagy Judit

Rojkó Gáborné

Németh Gáborné

Érintettek neve
2015. évi
Bartakovics Ilona
Fodor Istvánné
Gubics Pálné

Tapsifüles
Tagóvodája, 9952
Gasztony, Fő u.
20.
A 2014. évi átmeneti minősítési eljárásba 8 pedagógus jelentkezhetett, akik megfeleltek a
jelentkezés feltételeinek, vagyis legalább 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus
szakvizsgával rendelkeztek. Mind a 8 pedagógus a meghatározott határidőig (2014.04.30.)
elkészítette és feltöltötte portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett online felületre.
Eredményt 2014. június 30-ig kapnak, annak függvényében 2015. január 01. napjától
ideiglenesen a PED. II-be kell őket sorolni. A 2015. évi minősítési eljárásba való
bekapcsolódás különös feltételeinek 8 pedagógus felelt meg, közülük 3 pedagógus jelentkezett
az eljárásban való részvételre.
4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése
Szakmai munkaközösség működés
Megnevezé Létszáma munkaközös
se
ségi
foglalkozáso
k száma

bemutató
foglalkoz
ások
száma

hospitálás
on
résztvevők
száma

Intézménye
n kívüli
résztvevők
létszáma

Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u.
14.

1.

2.

3.

Új
szemléletű
erkölcsi
nevelés az
óvodában
Egészséges
életmódra
nevelés az
óvodában
Kistérségi
óvodavezet
ői
munkaközö
sség

6 fő

5

6 fő

5

14 fő

5

8

Intézményünk 32 óvodapedagógusából 18 fő (56%) vesz részt a három szakmai
munkaközösség valamelyikében. A tagóvodák vezetői a vezetői munkaközösség tagjai.
A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el
feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 30. napjáig
írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a

szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma csekély
mértékben, de nőtt az előző évihez képest. Hiányoznak a szakmai tapasztalatcserék,
melyek a közös gondolkodáson túl egymás munkájának megismerését is segítették. A
következő nevelési évben kidolgozásra és bevezetésre kerülő belső önértékelési rendszer
működtetésében szükség lesz a szakmai munkaközösségi tagok aktív részvételére is, hisz a
Nkt. 71. §-a szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző
véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
5. Tanköteles gyermekek ellátása

08.31-ig a az óvodai
hatodik
szakértői bizottsági
6. életévét szakvélemé
életévét
vizsgálatot
betöltők
ny alapján augusztus 31kezdeményez a
létszáma a gyermek
ig betöltő
gyermek iskolába
fő
elérte az
gyermek
lépéshez szükséges
iskolába
óvodai
fejlettségének
lépéshez
nevelésben
megállapítása
szükséges való további
céljából annak
fejlettséget, részvétele
eldöntésére, hogy az
javasolt
augusztus 31-ig a
hetedik életévét
betöltött gyermek
részesülhet-e további
óvodai nevelésben.
Székhely:
SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája, 9954
Rönök, Petőfi u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

90

13
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_

_

_
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3
100%

Tagóvoda:
SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája, 9952
Gasztony, Fő u.
20.

7

8

88%

átlag:

78,6%

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai
szakvéleményen. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az
Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza
meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való
további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a
gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont
szerinti döntéssel.
Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a gyermek
egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan tájékoztatjuk.
Az óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk, a meghatározott
mérési, értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a tankötelezettséghez szükséges fejlettség
megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda dönti el, hogy a gyermek mikor kész az iskolára,
vitás esetekben a szekértői bizottság bevonásával. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő
gyermekek viszonylag nagy arányú további óvodai nevelésben való részvételének oka egyrészt az
iskolai életmegkezdéséhez szükséges fejlettség nem teljes megléte (itt inkább a gyermekek
szociális és pszichikai fejlettsége nem érte el a kívánatos szintet), másrészt a családok ellenállása
az ún. nyári gyermekek beiskolázása ellen. Ezek a gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek
minősültek. Az iskolai élet megkezdése egy újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a gyermek
számára kevésbé megterhelő, kevesebb kudarcot hordoz magában.
6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma
A nyolc
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szülői
szervezet,
közösség
képviselője
részvételét a
tanuló- és
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t
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n lehetővé
tette az óvoda

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Kerekerdő
Tagóvodája, 9954
Rönök, Petőfi u. 16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.
Tagóvoda: SZEOB
Tapsifüles
Tagóvodája, 9952
Gasztony, Fő u. 20.

1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7. Az óvodai ünnepek , nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek
értékelése
Megnevezése
HÓ

Magyar nyelv
napja, vers és
mesemondó
verseny
Megemlékezés
október 23-ról
Családi játszó
délelőtt
Március 15-i
óvodai ünnep
a Színházban

IDŐPONT
NAP
A program
ideje tól-ig

2013. nov.

13.

9.30-11.-30

2013. okt.

19.

30 perc

2013. okt.
2014. ápr.
2014.
márc.

12.
18.
14.

9.00-12.00
10.00-10.30

Részt
vevő
gyermek
ek
létszáma
24

minden
gyermek
38
26
228

Részt vevő
szülők
létszáma

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma
1

27
12
5

Gyermeknap
Búcsúztató

2014. máj.
2014. jún.

31.
6.

Anyák napja

2014. ápr.

Betekintő az
új
gyermekeknek
Hagyományos
ünnepek(Miku
lás, karácsony,
Farsang,
Húsvét)
Bölcsőde
kóstolgató
Idősek napja
Magyarlakon
Színházi esték
az óvodában
Csörötneken

2014. ápr.

28.,29
.
12.

Nyílt napok

az ünnepekhez
közeli időpontok

14.00_18.30
20-25
perc/csoport
20-30
perc/csoport
25

300
155

200
300

235

460

csoportonkén
t eltérő
időtartamok

minden
gyermek

31

2014. máj.

10.

9.00- 11.00

14

2013. okt.

1.

22

40

2014.
márc.
2014. jún.
2013. nov.
2014.
márc.

27.
19.

13
13
(nagycsoport
osok)
8.00-12.00

120

18

lásd a
diagramot

Az
intézmény
éves
munkatervében
meghatározott, tervezett programok, események, rendezvények magvalósultak, azokról minden
esetben feljegyzések készültek. Az óvodás gyermekek életkorának, intézményünk
hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a programok. A nevelés
nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot használ fel év végéig az intézmény, mindig
nevelőtestületi értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén –
óvodánk (a székhely óvodában) ellátta a gyermek felügyeletét. Általában 5-7 gyermeknek
igényelnek ilyenkor felügyeletet, a felügyeletet óvónői jelenléttel biztosítjuk.
8.Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás

Akkreditált
továbbképzés

Szakmai továbbképzések
részt
nem
részt
vevők
akkreditált
vevők

nevelő
munkát

részt
vevők

megnevezése

SZEOB

-

-

létszáma továbbképzés létszá
/fő
megnevezése ma/fő
(belső
továbbképzése
k)

közoktatá
si vezető
agykontro
ll,
inkluzív
pedagógi
a,
családped
agógia,
másképpe
n fejlődő
gyermek,
logopédia
i
assziszten
s
kisgyerm
eknevelő,

2
1
2
2
2

közvetlenül létszá
segítők
ma
továbbképzé
se
ped.asszisten
s, dajka

kiemelt
figyelmet
30
igénylő
gyermekek és
a
tankötelezetts
ég kezdete és
feltételei,
30
minősítési
eljárás,
pedagógus
portfólió

3
2

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a
pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a
pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a
pedagógus, aki a NKt. hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógustovábbképzésben történő részvételre nem kötelezhető. Intézményünk 32 pedagógusából
jelenleg 17 fő (53%), aki életkoránál fogva továbbképzésre kötelezett. A továbbképzésben
való részvételek jelentős részben önerőből (szakdiplomák, szakvizsgák), részben pályázati
támogatással (logopédiai asszisztensek), részben a képző által finanszírozott formában, s
részben költségvetési támogatással, részben pedig a nemzetiség nyelve szerinti ország által
támogatottan (szlovén nemzetiségi pedagógusok továbbképzése) valósulhattak meg.
A 2012-2019 közötti hét éves továbbképzési ciklusban való részvétel teljesítése
intézményünkben megvalósítható, ütemezése nem jelent jelentős munkaidő kiesést a
képzésben részt vevőknek.
9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése
Dátum
hó
nap

SZEOB Játékvár
Óvodája

2013.10

16.

Megnevezése

Szülői
Választmány
értekezlete

Tartalma

igazgatói
tájékoztató,
SZKV SZMSZe, munkaterv,

Részt
vevő
szülők
száma
22

Részt
vevő
óvodap
edagóg
usok
2

SZEOB Tótágas
Bölcsőde

2013.09
2014.05

Óvodai
csoportok szülői
értekezletei

2013 és
2014
során
még 4
alkalom
2013.08
.
2014.
05.

Szülői
Választmány
értekezlete

2014.
05.

programnaptár
intézményi
dokumentumok,
csoportesemény
ek, pedagógiai
kérdések
közös
készülődés a
SZK bálra, a
gyermeknapra

lásd a
grafiko
nt

csoport
onként
2 óvónő

10 és
20 fő
közötti

2 és 4
fő
közötti

szülői
értekezletek

37

szülőcsoportos
beszélgetések

az 54
gyerme
k szülői

igazgat
ó,
minden
kisgyer
meknev
elő

10.Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése
Dátum
hó

Megnevezése
nap

Tartalma

Helye

Érintettek
köre

SZEOB
Játékvár 2014.05. 14.
Óvodája

óvodások
látogatása az
iskolába:

ismerkedés az
iskolával, a
tanítónénikkel

2014.05. 08.

tanító nénik
látogatása az
óvodában

óvodai
környezetükben
ismerkednek a
gyermekekkel,

2014.02.

iskolaérettségi
vizsgálatok a
Pedagógiai
Szakszolgálat

az
gyermekek,
óvodapedagógusok Zsebibaba
óvónők,
segítése az
nagycsoport
szakemberek
iskolakészültség

Arany
János
Iskola
óvodánk
azon
csoportjai,
ahol
tanköteles
korú
gyermekek
nevelődnek

leendő első
osztályosok

leendő első
osztályosok,
óvónők,
tanítónők

szakembereivel megállapításában

11.Külső kapcsolatok értékelése
Megnevezése
SZEOB
Játékvár
Óvodája

könyvtárhasználat

színházlátogatások

gyermekek
szereplése

jellemzések
készítése
gyermekekről

interaktív
foglalkozások

szűrések,
esetmegbeszélések

helyszínbiztosítás,
zenei élmények

szűrővizsgálatok

Tartalma
ismerkedés a
könyvtárral,
könyvekkel,
3 alkalommal, szülői
befizetéssel a
gyermekek
meseszínházi
előadásokon vettek
részt
felkérésre 2 csoport vett
részt fellépéssel az
intézmény juniálisi
rendezvényein
a szolgálat hivatalos
megkeresésére a
gyermeket nevelő
pedagógusok jellemzést
készítenek a
gyermekről
ismerkedés a
mentőkkel, a mentősök
munkájával, az általuk
használt eszközökkel
tapasztalatok átadása,
esetmegbeszélések az
óvodapedagógusokkal,
tanácsadás az
óvodapedagógusoknak
nagycsoportosoknak élő
hangszeres zenei
bemutató előadás,
helyet adunk a
zeneóvodai
foglalkozásoknak
az évenkénti
szemészeti,
belgyógyászati szűrések
bonyolítása,
rendszeres fejtetvességi
ellenőrzés

Helye

Érintetek köre

Móra Ferenc
Könyvtár

4 óvodai
csoport

Színház

minden óvodai
csoport

Gondozóház

2 óvodai
csoport

Családsegítő
és
4 eset
Gyermekjóléti
Szolgálat

Mentőállomás

2 óvodai
csoport

Pedagógiai
Szakszolgálat

6 óvónő

Takács Jenő
Zeneiskola

minden
nagycsoport

Védőnői
Szolgálat

minden
gyermek

12.Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
TARTALOM
ALKALMAK
SZEOB Játékvár
Óvodája és
Tótágas
Bölcsődéje

részvétel
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
koordinációs
bizottsági ülésein
esetmegbeszélés
lakásfenntartási
támogatás
megítéléséről
óvodáskorú gyermek
megfelelő
lakáskörülményeinek
biztosításához
jelzés a Családsegítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat felé (nem
megfelelő
lakáskörülmények,
súlyos betegség,
anyagi támogatás)
rászoruló családok
részére felajánlások
(ruha, cipő, játék)
kiosztása

Érintettek köre

4

bölcsődei és óvodai
gyermekvédelmi
koordinátor és a
szolgálat
munkatársai

1

az óvoda
gyermekvédelmi
koordinátora

3

az óvoda
gyermekvédelmi
koordinátora

alkalmanként

bölcsődei és óvodai
gyermekvédelmi
koordinátor

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása
minden pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok
hangolják össze, látják el intézményi szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai
koordinátor kötött munkaidejének neveléssel le nem kötött egy részét e célra
felhasználhatja). A pedagógusok jelzései alapján ők kezdeményezik a megfelelő
fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében, ők tartanak
közvetlen kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, szükség esetén a
Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés iránymutatásai mellett végzik, önálló
aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A kapcsolatok egyre eredményesebbek és
konkrétabbak. A 2.1. adattáblákban részletesen kimutatott a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya intézményünkben. Ezek az adatok a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságon nyugszanak, emellett sajnos egyre
több az olyan kisgyermek és család, ahol a jogosultság ugyan nem megállapítható, de a
gyermek helyzete messze nem optimális. ilyenkor próbálunk meg a magunk eszközeivel
támogatást, segítséget nyújtani.
13.Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése
sorsz.

gyermek

küldés helye:

tanköteles

iskolába

SNI

fejlesztése heti

neve:

megy

1. Horváth
Szilárd

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

------

-------

x

2. Drávecz
Hunor

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

x

------

x

3. Skaper
Levente

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

x

-------

x

4. Mukics
Benedek

Vas Megyei
Pedagógiai

x

x

x

óraszámbanintézményünkben
biztosított
helyszínen, illetve a
Pedagógiai
Szakszolgálatnál
logopédiai fejlesztés
2 órában –Domiterné
Weidl Anita
egyéni
gyógypedagógiai és
mozgásfejlesztés
1 órában – Restás
Csilla
egyéni
gyógypedagógiai
fejlesztés 2 órában,
Domiterné Weidl
Anita 1 óra +
Bartakovics Andrea
1 óra
csoportos
gyógypedagógiai
fejlesztés 2 órában
Domiterné Weidl
Anita 1 óra +
Bartakovics Andrea
1 óra
egyéni
gyógypedagógiai
fejlesztés 2 órában,
Domiterné Weidl
Anita 1 óra +
Bartakovics Andrea
1 óra
csoportos
gyógypedagógiai
fejlesztés 2 órában
Domiterné Weidl
Anita 1 óra +
Bartakovics Andrea
1 óra
Megyei Szakértői
Bizottság
Szentgotthárdi
Tagintézményében
pszichoterápia 2014.
januárig
logopédiai fejlesztés
2 órában- Domiterné

Szakszolgálat

Weidl Anita
ált. gyógypedagógiai
fejlesztés
Bartakovics Andrea
1 óra

14.Óvodai hittan
gyermekek
létszáma
SZEOB Játékvár
Óvodája

14

Hittant
Helyszín
tanító
neve
Kollerné
az óvoda
Loós
Zsuzsanna

Időpont
hetente, csütörtök
délutánonként

Az előző évekhez képest (3-5 gyermek) jelentősen megnőtt a szülői igény az óvodai
ökomenikus hittan iránt. A köznevelési törvény értelmében intézményünk köteles helyet
biztosítani, a feltételeket megteremteni a hitoktatáshoz. Óvodai hittan kizárólag egyházi jogi
személy által szervezetten (a lelkész asszony maga hirdeti meg az óvodai hittant!) valósulhat
meg. A hitoktatást arra felhatalmazott, képzett, az egyház által felkért szakember végezheti.
15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
IDŐPONT
SZEOB
Játékvár
Óvodája

ESEMÉNY

2013.
a módosított PP
szeptembertől, bevezetésével a
folyamatosan nagycsoportosoknak
heti 2x-i
mozgásfoglalkozás
2013.
az egészség hónapja
november
hónap

TARTALOM

érintettek
létszáma
90 fő

•

•
•

•

dentálhigiénikus
szakember: helyes
fogápolás,
bemutató
foglalkozás,
gyógyító mesék a
lelki egészség
megőrzéséhez,
baleset megelőzési
ismeretek
gyermekeknek,
mentős apuka
bemutató, interaktív
foglalkozása a
mentőállomáson,
egészséges ételek,
egészséges
táplálkozás:

58 fő

minden
óvodás
58 fő

22 fő
61 fő

•

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

folyamatosan

SZEOB 2013. nov.
Tótágas
Bölcsőde
hetente
naponta

balesetmentes
környezet
szabadban és
épületben
a PP
egészségfejlesztési
programelemének
folyamatos
megvalósítása
minden óvodai
csoportban
játékos
együttmozgás
minden nap

Szülői értekezlet

magvas kenyerek
sütése a csoportban,
nyílt nap a
gyógyszertárban:
gyógyszerek,
krémek
készítésének
megfigyelése,

gyümölcsnapok,
salátakészítés, aszalás,
gyümölcslékészítés,
játszótéri eszközök
felülvizsgálata

minden
gyermek

a PP-ban meghatározottak

minden
pedagógus
és minden
gyermek

a csoportok tevékenységi
terveiben meghatározott
célokkal és tartalmakkal
gondoskodunk minden
gyermek, naponkénti
mozgásfejlesztéséről,
mozgásigényének
kielégítéséről, a mozgás
megszerettetéséről
Egészségmegőrzéshez
kapcsolódó védőoltások
jelentősége, orvos
előadása,
gyümölcsnap,
mozgásos játékok
teremben és szabadban

minden
gyermek és
minden
pedagógus

vezetés és
pedagógusok

22 szülő

gyermekek
és nevelőik

16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
dátum
TARTALOM
érintettek
köre,
hó
nap
létszáma
SZEOB
2013.
papírgyűjtés az óvodában, szülők bevonásával:
gyermeke
óvodái
09.
szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, hulladék
k és
újrahasznosításáról információk nyújtása,
szüleik
motiváció: a hulladékért kapott díj csoportonkénti
felhasználásáról a gyermekek dönthettek,
folyam
szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden minden és

atosan

csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a
gyermekek a háztartási és a biohulladékot
elkülönítve gyűjtik

folyam
atosan

szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat
kizárólag elkülönítve, az óvoda folyosóján
elhelyezett palackprést használva gyűjtünk,
„levegőt” nem helyezünk a kukákba
(jó lenne az intézménynek is lehetőséget
biztosítani a PET palackok elkülönített
gyűjtésére!)
ZÖLD HÉT: új kezdeményezés, mely nagy
elismerést váltott ki a szülők körében;
kirándulások a szűkebb és tágabb természeti
környezetben, közvetlen megfigyelések növények,
állatok természetes élőhelyein (Akasztódomb,
Rába part, Barokk kert, kiskertek), a zöld héten
zöld színű ruhák viselése, kiskert gondozása az
óvodában, gólyánk

2014.
03.

gyermek
és az
óvodák
dolgozói
minden és
gyermek
és az
óvodák
dolgozói
minden és
gyermek
és az
óvodák
dolgozói

17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
IDŐ
SZEOB
Játékvár
Óvodája
szlovén és
német
nemzetiségi
nevelés 1-1
vegyes
csoportban;
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodájában
kizárólag
magyar nyelven
folyó cigány
nemzetiségi
nevelés

TARTALOM

2013. 09.072013. 12. 20ig

nyelvelsajátítás segítése, szokások,
hagyományok ismertetése az
anyaországból (Szlovénia) biztosított
óvónő heti egy napi jelenlétével,

folyamatosan,
mindkét
nemzetiségi
csoportban,

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés,
nyelvhasználat élethelyzetekben, vers,
mese és ének, zenei foglalkozásokon

Látogatás a
Pável
Ágoston
Múzeumba
(2014. ápr.)
Márton napi
vigadalom
(2013. nov.)
folyamatosan

érintettek
létszáma
21 fő

42 fő

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával,
tárgyi emlékeivel, a hozzájuk kapcsolódó
tevékenységekkel, szokásokkal,

21 fő

21 fő
a német nemzetiségi csoportban a jeles
naphoz kapcsolódó nemzetiségi
hagyományok óvodás korosztályhoz
köthető felelevenítése (lámpások
készítése, dalok, mondókák tanulása)
a Csillagvirág Tagóvodában az IPR
program megvalósítása pályázati
támogatással és anélkül is; legfontosabb a
gyermekek esélyegyenlőségének segítése,
a társadalomba való integrálódás
támogatása

18 fő

A székhely óvoda német nemzetiségi csoportjában még mindig megoldatlan a második
nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus foglalkoztatása, annak ellenére, hogy az állást már
többször meghirdettük. A következő nevelési évtől a probléma megoldódik, mert olyan
kolléganőt alkalmazunk, aki rendelkezik német komplex középfokú nyelvvizsgával. A
köznevelési törvény szerint, ha megfelelő szakképzettségű pedagógussal nem tudjuk ellátni a
feladatot, a nemzetiségi óvodai nevelésben pedagógus-munkakört tölthet az is, aki az adott
nyelvből legalább középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvánnyal rendelkezik.
18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése

SZEOB
telephelyei

dátum
hó
nap
2014.
máj.

negyedévente

folyamatosan

óvodában heti 3x,
bölcsődében
naponta

minden
tagóvodában
szerződéssel, az
adott település
háziorvosával,
iskola

FELADAT
fogászati
szűrés

TARTALOM

évenkénti fogászati
szűrés szervezése
minden gyermeknek
(kicsiket nem fogadták
a doktor úr
leterheltsége miatt!)
Csörötneken és
Magyarlakon minden
gyermek fogászati
szűrése megtörtént.
fejtetvességi
a védőnők rendszeres
szűrés
ellenőrzéseket,
szűréseket végeznek, a
szűrések, az esetlegesen
szükséges intézkedések
dokumentáltak
szemészeti,
az iskola egészségügyre
belgyógyászati vonatkozó rendelet
szűrések
szerint ezek minden
gyermeknél, szülői
jelenlét mellett a
védőnői szolgálatnál
történnek meg, ők
kezelik az „Óvodások
egészségügyi
törzslapját”
rendszeres
szerződéssel Dr. Tőkés
egészségügyi
Emma gyermek
felügyelet
szakorvos rendszeres
orvosi ellátás igénybe
vételét biztosítja
szűrések
szemészeti,
bonyolítása
belgyógyászati szűrések

érintettek
létszáma
139 fő

22 + 26 fő

minden
gyermek

minden
gyermek

szükség
szerint,
minden
gyermek
tagóvodák
gyermekei

egészségügyi
ellátás

Nkt. 25. § (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek,
tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek évenként
legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja. Évről-évre
gond a fogászati szűréseken való gyermeki részvétel megszervezése, az iskolafogászati orvos
leterheltsége miatt. Annak is örülünk, ha legalább az 5-6-7 éves gyermekeket fogadni tudja a
szakorvos. Örvendetes, hogy doktor úr visszajelzései szerint a gyermekek fogainak állapota
jobb, mint az elmúlt években. A kezelésre szoruló gyermekeket szüleik viszik el az
iskolafogászatra, vagy az általuk választott fogorvoshoz.
19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése

SZEOB

dátum
hó
nap
2014. 06.
04.

2013.
tavasza

folyamatos

óvodai
jelentkezés
ek

FELADAT

TARTALOM

továbbképzési jogszabályváltozás
program
miatti indokoltság,
felülvizsgálata nevelőtestület
elfogadta, fenntartói
jóváhagyásra
benyújtva,
SZMSZ,
házirend,
pedagógiai
program
felülvizsgálata
, módosítása
a
dokumentumo
k
nyilvánosságá
nak
biztosítása
házirend egy
példányának
átadása a
szülőnek

az új szakmai
szabályzók szerinti
intézményi
dokumentumok
elkészítése, 2013. 09.
01-től bevezetése
KIR-ben;
intézményi honlapon,
az intézmény
folyosóin, papíralapon

érintettek, köre,
létszáma
felelőse
intézményegységvezető, elfogadó a
nevelőtestület,
jóváhagyó a
fenntartó
felelőse az
intézményvezető,
jóváhagyója a
szakalkalmazotti
közösség
intézményvezető

minden az óvodába,
intézményvezetés,
vagy bölcsődébe
minden érintett
jelentkező gyermek
szülő
szülője beiratkozáskor
megkapja
intézményünk
házirendjenének egy
példányát

2013. nov.

munkaanyag a
pedagógusokn
ak

a sajátos nevelési
igényű gyermekek
óvodai nevelésének
szabályai, teendők,
feladatok;
iskolakezdéssel
kapcsolatos
óvodapedagógusi
feladatok, határidők,
stb.

felelősei:
igazgatóhelyettesek,
minden pedagógus

Szentgotthárd, 2014. június 16.
Kovács Tiborné
intézményvezető
PH

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2014. június 25.-i ülésére
Tárgy: Helyi gazdaságélénkítő program elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
Helyi gazdaságélénkítő programja Szentgotthárd Város Önkormányzatának nincsen, ennek
programszerűen összefogott előzménye sem volt a település önkormányzati történetében. A
téma a 2014. évi munkaterv elfogadásakor képviselői javaslat alapján került elő. Mivel a
program a munkaterv része, így azt az alábbiak szerint terjesztjük elő.
Felmerül a kérdés persze, hogy gazdaságélénkítő programot a ciklus végén, nem egészen
négy hónappal az önkormányzati választások előtt célszerű-e készíteni hiszen ebben
érdemben a testület munkálkodása idején már nem lesznek eredmények. Ha jó programot
csinálunk és a mi testületünk lecserélődik – a program sikerét nem ez a képviselői kör aratja
le. Ha a program nem tetszik a következő testületnek – az első dolga lesz, hogy hatályon kívül
helyezi – a mi munkánk pedig teljesen kárba vész. Az is egy szempont továbbá, hogy
ötleteket adunk egy ilyen program elfogadásával amiből a következő politikai vezetés fog
építkezni – ha tehát politikusi szemmel tekintünk erre a témára, akkor az a helyzet, hogy nem
szabadna 2014. júniusában ilyet nekünk elfogadni - viszont feladata lesz ez az októberben
felálló másik testületnek méghozzá minél hamarabb.
Most elrugaszkodunk a politikai és taktikai szempontoktól, és akkor persze látjuk, hogy igen
fontos városi feladat lenne a gadaság élénkítésre helyi programot letenni.
Álláspontom szerint most valójában ennek az alapjait kellene csak meghatározni, a fő
irányokat kellene megadni és ha ez megvan, az máris nagy előny lesz a végleges program
majdani elfogadása felé vezető úton.
A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői:
- helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre;
helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők (önkormányzat, vállalkozások, civil
szervezetek és lakosság) együttműködésében, részvételével és érdekében valósul meg;
- elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására épít, a külső eszközöknek és
erőforrásoknak elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van;
- autonóm, egyedi, helyhez illő megoldásokat keres;
- a helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg;
- a helyi „piac” szervezésére irányul;
- a fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak;
- a gazdasági célok mellett helyi közösségi, társadalmi célokat vállal;
önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai szemlélettel
Jellege szerint a helyi gazdaságfejlesztés:
A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások lehetnek kézzelfogható, fizikailag beruházások,
fejlesztések, valamint fizikai formában meg nem jelenő szellemi beruházások is (például
szemléletformálás, tudatosság növelése)
Mindkét csoport szerves részét képezi a helyi gazdaság fejlesztésének, más-más tekintetben,

de egyaránt szükségesek ahhoz, hogy a település önmaga hozzájáruljon gazdasági
lehetőségeinek megteremtéséhez, kiaknázásához, ezzel javuljon a helyi közösség társadalmi
kohéziója, életszínvonala. Ideális esetben a fizikai és szellemi beruházások/fejlesztések
„optimális” aránya valósul meg, nem pedig szűk keresztmetszetek keletkeznek. Nem elég
például jó minőségű helyi termékeket előállítani és ezeknek értékesítési helyszíneket
biztosítani, hanem szükség van e termékek helyi keresletének megteremtésére is. A tudatos
fogyasztásra ösztönözve nem hagyható el a helyi lakosok szemléletének formálása sem.
Az önkormányzat helyi gazdasági tevékenységei
Helyi gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent az önkormányzat gazdasági szerepvállalása. Ez
megnyilvánulhat önkormányzati vállalkozások működtetésében, önkormányzati beruházások
megvalósításában, de akár helyi energiaellátási rendszerek kiépítésében is. A helyi
önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek szűkülésével ezek az eszközök veszítenek
jelentőségükből. Azonban éppen a válság miatt kieső, elmaradó magánberuházások
ellensúlyozására (az anticiklikus gazdaságpolitika keretében) a legtöbb térségben szükség
lenne helyi léptékű beruházásokra, fejlesztésekre, amelyek kezdeményezője a
legelmaradottabb térségekben jellemzően az önkormányzat lehet. Ez – a forrás előteremtése
mellett – szemléletváltást is kíván az önkormányzati vezetőktől
meg Szentgotthárd helyi gazdaságát. Az itt jelen lévő gazdasági ágazatok
nagyságrendben és sorrendben a következők: Ipar, Kereskedelem/Vendéglátás,
Szolgáltatások, Idegenforgalom, Mezőgazdaság.
Nézzük ágazatonként, hogy hol tartunk.
Nézzük

Szentgotthárd Ipara:
Szentgotthárd ipara helyileg az Ipari Park területére k
Az újonnan betelepülő ipari vállalkozások számára terület, infrastruktúra, ipari csarnok lehet
szükséges.
A meglévő, már letelepedettek számára a megfelelő munkaerő rendelkezésre állása, ennek
biztosítása a legfontosabb. A másik a megfelelő, gondozott környezet, a jó utak fenntartása.
Annak elősegítése, hogy minél egyszerűben a gyárak kapujáig el tudjanak jutni a gyárakban
dolgozók.
Szentgotthárd Város Önkormányzata egyrészről az új társaságok számára jelentős területekkel
fog rendelkezni az Ipari Park KFT-től megvásárlás alatt lévő területek tulajdonosaként. Az
ingatlanok új vállalkozások részére történő értékesítéskor a területek megfelelő felosztásával,
az árak korrekt meghatározásával, a megfelelő, rugalmas szabályozási tervek biztosításával
lehet támogatást nyújtani.
Kezdő vagy betelepülő vállalkozások esetén lényeges lehet, ha a kezdő lépéseket
üzemcsarnok biztosításával is segíteni tudjuk. Ha abból indulunk ki, hogy a következő
években az unióból jövő pénzeket az eddigieknél nagyobb mértékben és intenzitással
szeretnék a gazdaság fejlesztésére fordítani állami szintről, akkor jó esélyünk lehet
pályázatokon is elindulni melynek célja gazdaságfejlesztési céllal üzemcsarnokok építése és
bérbeadása, inkubátorházként működő csarnok kialakítása.
Fontosak lehetnek azok a szolgáltatások amelyeket az önkormányzat kiépít és biztosít az Ipari
Parkba betelepülők és betelepedettek részére egyaránt. Ennek szervezeti kerete lehet az Ipari
Park KFT, melynek az üzletrészét célszerű lesz megszerezni azt követően, hogy a
tulajdonunkba kerültek a földterületek és ez a társaság vagy ezzel együttműködve az
önkormányzat más cége – elsősorban a SZET Szentgotthárdi KFT – nyújthat szolgáltatásokat:
a közterületek, gyárterületek kaszálását, a hó eltakarítását, az önkormányzat vagy cége által

autóbusz biztosításával a dolgozók gyárkapuig való szállításának megoldása érdekében, stb.
Ehhez egy jól végiggondolt Ipari Park Szolgáltató cégre vagy a meglévő cégünknél egy ilyen
üzletág felépítésére van szükség. Fontos feladat az Ipari Parkba vezető kerékpárutak
megfelelő állapotban tartása, gondozása, kezelése. ( Ezért kezdeményezni fogjuk a vállalatok
felé, hogy a kerékpárral járók is kapjanak útiköltség térítést!)
Azt gondoljuk, hogy ezek a helyi iparfejlesztési tervünk alapjai lehetnek.
Sajnálatos, hogy az oktatási rendszer átszervezésével teljesen kivették kezünkből a
szakképzést pedig a megfelelő szakképzési rendszer -, a megfelelő intézmény fenntartásával
hozzá tudna járulni a település az ipar fejlesztéséhez. Minden esetre a program része kellene
hogy legyen a képzésbe való belekapcsolódás módjának megkeresése.
Mindezek megvalósítása érdekében meggondolandó az éves iparűzési adóból egy Helyi
gazdaságfejlesztési Alap létrehozatala is amikor az ipari tevékenységből befolyó helyi adó
egy része forgatódik vissza a helyi gazdaságba. Ennél többet, a város határainak átlépésével
pl. utak, közművek ide hozatala, stb. meghaladja a helyi program kereteit.
Szentgotthárd kereskedelme/vendéglátása:
Az ipari szektor után a kereskedelem következik. Több száz kereskedelmi egység működik
Szentgotthárdon. Abban a helyzetben vagyunk, hogy Szentgotthárdot elkerülték az igazán n
nagy multinacionális kereskedelmi áruházláncok nem tűntek fel, nem telepdtek ide. Ennek
következtében megmaradtak a város belső területein is a kereskedelmi egységek
megmaradtak, nem vált Szentgotthárd központi belső része ebből a szempontból továbbra is
kereskedelmi centrumnak tekinthető. A tavaly létrejött termelői piac felfuttatásával a
kereskedelmi tevékenységnek ezt az alágazatát is fejleszteni kell. Újszerű együttműködésre
lehetne lépni az évtizedek óta meglévő, a helyi kereskedelmet jelentő Szentgotthárd és
Vidéke ÁFÉSZ-szel.
További kereskedelmi egységek kialakítására van szükség a városközpontban így további
újabb egységek hozhatók létre a földszinten lévő önkormányzati lakások üzlethelyiséggé
alakításával – ahogyan erre példa mutatkozik a Széll K. tér 15. alatti ingatlan átépítésénél. Az
üzlethelyiségek bérbe adásakor az önkormányzat előírja és elvárja a település szempontjából
legjobb profil vállalását és végzését. Jó lenne erősíteni a helyben előállított termékek
értékesítésének feltételeit is – kapcsolódva a Zöld Szentgotthárd programjában
megfogalmazottakhoz is. Nem tartjuk jó iránynak ha Szentgotthárd városrészin sorra eltűnnek
a kereskedelmi egységek mondván, hogy úgyis mindenki bemegy a központba és ott
bevásárol magának.
Szentgotthárd Város Önkormányzata fontosnak tartja kultúrált vendéglátó helyek létezését a
településen. Fontosnak tartja, hogy ezek több lábon állását is elősegítse a munkahelyi – iskolai
étkeztetés színvonalasabbá tételével. Ehhez rendelkezésre bocsát intézményekben lévő
önkormányzati konyhákat is remélve azt is, hogy így sikerül a vendégétkeztetéssel a
vendéglátás egy másik részének a megteremtését a hagyományos éttermi vendéglátás mellett.
A vendéglátó egységekkel többé kevésbé rendszeres koordinációs egyeztetést hoz létre amivel
az önkormányzat által szervezett programokról, az azokon való együttműködésről. Az
önkormányzat programokat, rendezvényeket hoz a településre jelentősen fellendítve
vendéglátó helyek forgalmát – cserébe várja a vendégek színvonalas kiszolgálását illetve
esetenként az önkormányzati rendezvény támogatását.
Az önkormányzat fejlesztési lépései tehát:
- városközpontban további önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek kialakítása;
- a helyi termékekkel való kereskedés feltételeinek javítása,
- mélyebb, rendszeresebb együttműködés a helyi kereskedelmi- és vendéglátó
vállalkozásokkal

Szolgáltatási szektor Szentgotthárdon
Világjelenség, hogy a szolgáltatások mind mennyiségüket mind minőségüket tekintve törnek
előre, talán a legdinamikusabban fejlődő része a világgazdaságnak. Szentgotthárdon sincsen
ez másképp, bár az ipart és a kereskedelem- vendéglátást talán még nem előzte meg. Ha a
szolgáltatásokból származó bevételeket nézzük akkor ebben is le van maradva az előző
kettőtől. Az Ausztriából Szentgotthárdra érkezők jelentős része e szektor szolgáltatásai miatt
jön ebbe a városba. A legnagyobb számban e területen van egyéni vállalkozó és kisvállalat.
A Fejlesztési programban e területen egyrészt az önkormányzat a tulajdonában lévő
üzlethelyiségek szolgáltatási szektor részére történő biztosítását, illetve az üzlet helyiségek
kiadásakor a profil előírását és megtartatását tudja az önkormányzat biztosítani. Biztos, hogy
el kell majd gondolkodni a jelenlegi piac helyett egy sokkal méltóbb, de hasonló jellegű
szolgáltató és kereskedőház kialakításán. Ebbe pályázati pénzt, magántőkét kell bevonni.
Ugyanebbe a körbe tartozik a Hunyadi úti „butiksor”-nak nevezett rész átalakítása az előbb
említett szolgáltató- és kereskedőházzá. Végül – mivelhogy ez a szektor tud és fog is
legdinamikusabban bővülni, így folyamatosan szüksége lesz jó helyen lévő üzlethelyiségre
így ilyennek lesz érdemes tekinteni a hamarosan kiköltöző autóbusz pályaudvar épületét ami
szintén szolgálhat a szolgáltató ágazat számára segítségül.
De az is sokat jelent, ha fenntartható, élhető várost alakítunk ki megfelelő közbiztonsággal,
megfelelő infrastruktúrával, élő belváros fenntartásával. A szektor egy része szempontjából
pont ezek a legfontosabbak.
Ez az ágazat is igényelné azt, hogy szolgáltató tevékenység végzéséhez alkalmas szakmák
megszerzésére is legyen lehetőség Szentgotthárdon. Így a képzés – oktatás fontos feladat
volna, ebben az önkormányzat segítségére, koordinálására van szükség.
Idegenforgalom
Meglehetősen mélyről illetve későn indult az ágazat Szentgotthárdon és eleinte szinte teljes
egészében önkormányzati pénz, önkormányzati beruházás és önkormányzati koordináció
eredménye volt az ágazat előrehaladása. Közben jelent ugyan meg magántőke is, de az ágazat
mozgatójának ma is az önkormányzat tűnik. Egyetlen gazdasági ágazatba sem folyik bele
annyi önkormányzati erőforrás mint az idegenforgalomba – természetesen elsősorban az
ágazat zászlóshajójának tartott élményfürdő miatt. Mindezek ellenére ez az ágazat egyelőre
még nem tartozik a legerősebbek közé. Ha az idegenforgalmi ágazatot „megtisztítjuk” az
önkormányzati résztől, akkor látszanak az ágazat további szereplői is: szállásadók, szálláshely
szolgáltatók. Úgy tűnik, hogy az ágazat más idegenforgalmi attrakcióval egyelőre nem tud
előállni és ilyenek kialakításának sem látszanak az előkészületei. A következő időszak
idegenforgalmi fejlesztéseinél tehát az önkormányzat közvetlen szerepvállalása
elkerülhetetlen. Ehhez viszont forrásokra lesz szükség akár pályázatokból akár egyéb
önkormányzati források felhasználásából. Az önkormányzat tulajdonát képező idegenforgalmi
vállalkozás sajnos nem tud kitermelni olyan profitot amit az ágazatba vissza lehetne forgatni
sőt maga a vállalkozás is forrásokat igényel a várostól. Az önkormányzat másik teendője az
idegenforgalom koordinálásának segítése. A létrejött TDM sem tud egyelőre megélni
önkormányzati segítség nélkül. De mindezek ellenére sem mondhatjuk, hogy az
idegenforgalom Szentgotthárdin jól működik. A jövőben az önkormányzati közvetlen
részvétel olyan új elemmel kell hogy bővüljön mint az Alpokalja Idegenforgalmi központ
kialakítása ami beruházást igényel és további vendégkör és idegenforgalmi attrakció
megjelenését vetítheti előre. Idegenforgalmat generáló rendezvények megjelenítése és
meghonosítása továbbra is az önkormányzat feladata. Szerencsés volna, ha ehhez külön

szervezet állna rendelkezésre vagy valamelyik működő szervezet ezt igazán be tudná fogadni,
de ez egyelőre sem a TDM-nek, sem a St. Gotthárs Spa & Wellness élményfürdőt üzemeltető
Gotthárd Therm Kft-nek, sem a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek nem sikerült.
Különleges ágazat a vallási turizmus amire egyre nagyobb igény mutatkozik a világban és
ebbe Szentgotthárd jó esélyekkel kapcsolódhatna bele úgy is mint zarándokutak kiindulási
pontja, úgy is mint a Mária út része, úgy is mint a vallási turizmus egy fontos célállomása.
Érdemes megkeresni azt a szervezetet, gazdasági társaságot stb., melyet meg kellene bízni a
vallási turizmus kialakításának előkészítésével és bonyolításával melynél az
önkormányzatnak a koordinációs tevékenységére lenne csak szükség. A sportturizmus jó
néhány feltételével igen hamar rendelkezni fogink multifunkciós sportcsarnok, műfüves
labdarúgópálya, atlétikai pálya, uszoda és megfelelő szálláshely létében. Erre a minőségi
sportturizmus is felépíthető. Az önkormányzat részéről a koordináció biztosítása volna a
leglényegesebb feladat.
Mezőgazdaság Szentgotthárdon
A mezőgazdasági ágazat nem véletlenül került a sor végére. Sem jelentős mezőgazdasági
termelés nem folyik, sem jelentős agrárvállalkozások sem különleges mezőgazdasági
adottságaink nincsenek. Ennek megfelelően a mezőgazdaság súlya is csekély. Ugyanakkor
nem mondható a környék valójában „mezőgazdasági termelésre alkalmatlan” vidéknek csak
el kellene indítani a folyamatokat. Lehet, hogy a város nem lesz soha az ország kiskerti
termelésének a központja, de jó adottságai lehetnek bizonyos állattenyésztésnek, bizonyos
gyümölcs termelésnek. Fel lehetne eleveníteni a ciszter mezőgazdaság, a ciszter majorok
világát. Érdemes lenne az Örségi Nemzeti Parkkal is kapcsolatba lépni, hiszen ezen a téren
mutatnak fel eredményeket az Örség területén. Fontos lehetne a megtermelt termék
feldolgozását biztosító beruházások megteremtése. A harmadik a helyben termelt
mezőgazdasági termékek helyben, helyieknek történő értékesítése – amiről a kereskedelemnél
már ejtettünk szót). Egyelőre e téren az önkormányzatnak jelentős koordinációs feladatai
vannak és azt is mondhatjuk, hogy ezt az ágazatot be kellene indítani. Ezen túlmenően annyi
tehető, hogy azokat a kiskerti gazdálkodókat akik valóban termelnek továbbra is
hozzásegítsük a területeik megtartásához. Igény esetén önkormányzati területeket kell a
kistermelők rendelkezésére bocsátani. Ösztönözni kell őket ara, hogy a megtermelt
terményeiket a termelő piacra vigyék – ehhez akár kedvezmények is járuljanak,
El kellene érni, hogy Szentgotthárdi mezőgazdasági termékek elsősorban helyben feldolgozott
termékek is megjelenjenek a fogyasztóknál. A megtermelt hús feldolgozását segítő
vágópontok kialakítására jogszabályi lehetőség van, Ennek kialakítását vállaló vállalkozást
segíteni kellene.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kizárólag gondolatébresztőnek szántuk e sorokat, A előterjesztés elfogadása esetén viszont a
következő ciklusban feladat lesz ennek tartalommal való megtöltése, a konkrét lépések
megtétele. Ennek felelőse kell, hogy legyen, a részletes program elfogadása esetén pedig
annak állásáról, végrehajtásáról folyamatosan tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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4. Szentgotthárd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Helyi
gazdaságélénkítő program elfogadása” című előterjesztést megismerte és azt
elfogadja, ennek alapján szükségesnek tartja részletes programtervek kidolgozását. Az
elfogadott programot megerősítés végett a 2014. decemberi testületi ülésen az új
képviselő-testület elé kell terjeszteni és megerősítés esetén célszerű az egyes
programok kidolgozását elindítani.
Határidő: 2014. decemberi ülés
Felelős: az előterjesztésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd 2014. 06. 15.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:

