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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. szeptember 24-i ülésére 

 

Tárgy:,, Biztonságot Szentgotthárd lakosainak!”- Önkormányzati egészségfejlesztési és 

prevenciós program ( Dr. CARD ) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dr. CARD KFT a melléklet ajánlattal fordul a Képviselő-testület felé (lásd: 1. sz. 

melléklet). A Dr. CARD egy olyan egészségügyi szolgáltatás, amely az Országos 

Mentőszolgálattal együttműködve a hazai sürgősségi betegellátás támogatása mellett 

lehetőséget nyújt minden állampolgárnak, hogy mind a privát, mind az állami egészségügyi 

intézményekben képződő leleteit, dokumentumait a saját tulajdonában kezelje és tárolja. 

Alapvetően 2 elemét különböztethetjük meg: 

 

1.) Az életmentő egészségkártya a sürgősségi betegellátás mindennapi munkáját teszi 

hatékonyabbá: ez egy papír alapú, bankkártya nagyságú kártya, mely tartalmazza 

tulajdonosa legfontosabb  egészségügyi és személyes adatait, valamint a baleset, 

rosszullét esetén értesítendők elérhetőségét. Egészségügyi termékek és szolgáltatások 

igénybevételénél kedvezményt biztosít. Magyar és angol nyelvű, így külföldön is 

hasznos szolgálatot tehet egy esetleges baleset kapcsán. 

 

2.) Az online módon működő leletkezelő rendszer pedig a járóbeteg-ellátást nyújtó 

szolgáltatókat segíti a gyors és pontos diagnózis felállításában, a kórelőzmények 

megismerésében, oly módon, hogy 

- a házi- és intézményi-orvosi szoftverekkel közvetlen adatkapcsolattal rendelkezik 

(kompatibilis velük), 

- az állami irányítású egészségügyi intézmények mellett alkalmas a privát 

egészségügyi szektorban képződő leleteink tárolására is. 

Jelenleg ma Magyarországon nincs olyan egységes leletkezelő rendszer, amely bármely 

egészségügyi szolgáltató (intézet, kórház, háziorvos, magánorvos) által hozzáférhető, 

khasználható. A Dr. CARD rendszere ezt a hiányosságot próbálja betölteni. Az ajánlott 

leletkezelő rendszer legfőbb előnye ugyanis, hogy nem függ az egészségügyi 

intézménytől / a háziorvostól, tehát ha például a beteg orvost vált, a korábbi adatai 

(vizsgálatok, jelentések, véreredmények, stb.) nem vesznek el, hanem ugyanúgy 

hozzáférhető az új orvos számára is. (Nem véletlen, hogy a praxisok eladásakor az 

orvosok leginkább a beteg adatbázist tartják a legértékesebbnek.) Sajnos jelenleg a 

háziorvosok sem egy rendszert használnak az adatok rögzítésére, hanem országosan 

több, egymástól különböző szoftvert. A Dr. Card valamennyi ilyen szoftverrel 

megállapodást kötött, valamennyi rendszerrel kompatibilis. A gyakorlatban mindez azt 

jelenti, hogy a beteg a vizsgálat során megkéri a szakorvost vagy háziorvost, hogy az 

eredményeit ne csak a saját szoftver-rendszerében rögzítse, hanem – 1-2 

gombnyomással – a Dr. CARD rendszerében is. A Dr. CARD leletkezelő rendszeréhez 

való hozzáféréshez mindössze webhálózat szükséges, bárhonnan – akár otthonról, akár 

kórházból, akár háziorvostól – hozzáférhető, csupán az adott beteg jelszava szükséges 

hozzá. Maga a beteg is felviheti rá az adatait / leleteit, illetve bármikor módosíthatja 

azokat.  A rendszer akkreditált, védett, illetve az Országos Mentőszolgálat által is 

ajánlott szolgáltatás. 
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A program költségvetése – a benyújtott ajánlat alapján - 8800 fő lakossal számolva: 

- az egészségkártyák egyszeri díja: 300,- Ft + ÁFA/fő – össz: 381,- Ft/kártya, ez 

alapján az önkormányzat összes költsége (8800 lakos ellátására): 2.640.000 Ft+ ÁFA 

– össz. 3.352.800,- Ft. Az Ajánlattevővel egyeztetve arra is van mód, hogy ne 

egyszerre vegyen az Önkormányzat ennyi kártyát, hanem részletekben: például első 

lépésben 1000 főnek (381.000,- Ft), majd ha ezt mind igénybevették, akkor további 

kártyákat is (A/ határozati javaslat). 

- a Dr. CARD Leletkezelő szolgáltatás 18 hónapig vehető igénybe ingyenesen, ezt 

követően 3600,- Ft + ÁFA/ év/fő, amely összeget az adott betegnek kell közvetlenül 

megtérítenie, ha továbbra is igényli a szolgáltatást. 

 

Az ajánlott rendszer tényleg megkönnyítheti a beteg egészségügyi adatainak egy helyen 

történő tárolását, ezzel mind a sürgősségi, mind a járóbeteg-ellátás területén a kezelőorvosok 

munkáját is. Nem lenne szükség a régi orvosi papírok gyűjtésére, keresgélésére – minden 

benne lenne ebben a rendszerben. További előnye, hogy a város részére átadásnak egy új, 

félautomata defibrillátor eszközt is. 

 

A kártyák elosztásának módját, vagyis azt, hogy a helyi igénylők azt hogyan kapják meg, 

helyben ki lehet találni (pl: háziorvosoktól vagy a Rendelőintézetnél lehet igényelni). 

 

Az ajánlattevőtől megkérdeztük, hogy az igénylő lakosok közvetlenül is megvehetik-e ezért 

az összegért (381,- Ft) a kártyát és vele a szolgáltatást – az ajánlattevő tájékoztatása alapján 

erre a honlapjukon keresztül lehetősége van bárkinek. Felmerülhet tehát egy olyan verzió is, 

hogy az Önkormányzat pénzügyileg ugyan nem támogatja a szolgáltatás bevezetését, a 

rendelkezésére álló információs csatornákon keresztül ugyanakkor lehetőséget biztosít annak 

népszerűsítésére a helyi lakosok körében – az a lakos pedig, aki igényli, közvetlenül kéri és 

fizeti ki (381,- Ft) a kártyát a szolgáltatónak (B/ határozati javaslat). 

 

Az ajánlat elfogadása esetén az Önkormányzat a 2010. évben alakult DR. CARD Szolgáltató 

KFT-gal (1022 Budapest, Bimbó út 29., adószám: 23087110-2-41) szerződne. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

- Mi indokolja, miért szükséges? A csatlakozás hozzájárulhat a város egészségügyi 

biztonságának növeléséhez az életmentő egészségkártya révén. Ennél fontosabb előny 

lehet az ehhez kapcsolódó leletkezelő rendszer szolgáltatásainak megnyílása a városlakók 

számára (lásd: előterjesztésben foglaltak szerint), illetve  egy új, félautomata defibrillátor 

eszközzel bővülne a város egészségügyi eszközállománya. 

- Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek? A személyi, tárgyi feltételeket az ajánlattevő Szolgáltató biztosítja, ehhez 

azonban az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulására van szükség az előterjesztés és az 

egyik határozati javaslat szerint. A másik határozati javaslat esetén pénzügyi feltételek 

biztosítására nincsen szükség. 

- Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? A kártyák megvételét követően 18 

hónapig nem kerül pénzbe a rendszer működtetése, azt követően pedig az igénybevevő 

betegek fizetik – saját döntésük alapján – a rendszerben való maradásukat. Amennyiben 

első lépésben kevesebb kártyát vásárol az Önkormányzat, mint a város lakosságszáma, 

úgy később „erkölcsi” kötelezettsége keletkezik a kártyák elfogytával a többi igénylő 

városlakó kártyájának megvételére is. 
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- Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Az Önkormányzat beruház és nem lesz 

annyi igénylő, mint amennyi kártyát megvásároltunk. / A igénylők nem használják majd 

az ingyen megkapott kártyákat. / A háziorvosok nem lesznek együttműködőek a 

betegekkel a rendszerbe való áttöltés kapcsán. 

- Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Továbbra is marad a jelenlegi rendszer, a 

betegeknek nem lesz lehetőségük az egységes leletkezelői rendszerben való részvételre, 

nem rendelkeznek életmentő egészségkártyákkal, illetve csak közvetlen módon, saját 

forrásból igényelhetik a kártya szolgáltatásait. 

- Az előterjesztés adminisztratív terhei: A Dr. Card Kft-vel való szerződés kötés 

előkészítése, a kártyák helyi kiosztási módjának megválasztása és nyilvántartása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Card Kft. ajánlatát 

megismerte és egyetért azzal, hogy az Önkormányzat kössön szerződést a 

szolgáltatóval  1000 db, (bruttó) 381.000,- Ft összértékű egészségkártya megvásárlása 

céljából. 

A kártyák beszerzése a 2014. évi költségvetésben ………………………..  terhére 

biztosítható. 

Felkéri a Rendelőintézet vezetőjét a megvásárolt egészségkártyák lakossági elosztásának 

koordinálására, a háziorvosokat az ebben való közreműködésre. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

              Dr. Csiszár Judit, intézetvezető 

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

              Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Card Kft. ajánlatát 

megismerte, a szolgáltatóval szerződést nem köt a lakossági egészségkártyák 

megvásárolására, de valamennyi információs csatornáján (honlap, újság, hirdetőtáblák) 

lehetőséget biztosít a szolgáltatás népszerűsítésére a lakoság körében. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

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

 

C. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Card Kft. ajánlatát 

megismerte, de bevezetését Szentgotthárdon nem támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 12. 

                                                                                                        Huszár Gábor  

                                                                                                         polgármester  

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 24-i ülésére 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni 

szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 

rendszeres anyagi segítséget.  

 

2014. augusztus végén tették közzé a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat felhívását a felsőoktatási hallgatók számára a 2015. évi fordulóról A kiírást 

az előző évekhez hasonlóan az alábbiakban röviden ismertetjük. 

 

 

BURSA PÁLYÁZAT 2015.: 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 

fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 

megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 

ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 

ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 

Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 

települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál. 

 

A pályázók köre: 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 

alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 

lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]  

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
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Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója, 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 

felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 

szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben 

az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév 

első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 

be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 

pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. 

tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.  

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 

érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási 

intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 

részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 

akik 2015/2016 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 

tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

A pályázatokat illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot egy internetes a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 

EPER-Bursa rendszer) kell rögzíteni.  Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt 

követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget 

vállalva –, jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. Az elbíráló önkormányzatok a 

korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális 

mezőit elektronikusan bővíthetik, az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon 

az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat befogadják és elbírálják. A települési 

önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat visszaküldése 

önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási nyilatkozat 

beküldési határideje: 2014. október 1. (postabélyegző). 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2014. október 3-ig kiírják a 

pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 

 

Az ösztöndíj időtartama: 
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 "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve); 

 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 

2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév, és a 2017/2018. tanév). 

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását 

kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek  határideje: 2014. december 

08. A települési önkormányzat 2014. december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 

helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –

Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 

döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 

 

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt években  

Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből  10 főt 

támogatott 10 hónapig, 2013-ig 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, 2014. évben 4.000.-Ft/hó/fő 

összeggel.  

 

Sajnos minden évben negatív visszhangja is van a döntéseknek, a legkörültekintőbb munka 

ellenére - beküldött papíralapú igazolások és a lefolytatott környezettanulmány 

figyelembevételével a Bizottság a legigazságosabb döntést kívánta meghozni. 

 

A csatlakozás előtt megfontolásra érdemes további gondolatok: 

 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 

igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a 

pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak segítségével; 

 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 

elteltével kapják meg ( a 2013 évi pályázat kapcsán az első féléves részt június-július 

hónapban  utalták a hallgatók számára). 

 az Önkormányzat pénzügyi helyzete 

 azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló 

tanulók, akiknek ez a  kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
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fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában összesen 

………e/Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2015. évi 

költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 

összegről. 

Határidő: 2014. októberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2014. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  Dr. Haragh László elnök 

              dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

„B” variáció 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 11. 

 

 

                         Huszár Gábor 

               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 24-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. Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzatának kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy az 

évente megrendezendő idősek karácsonya programhoz szíveskedjék a Civil Alap 

terhére támogatást nyújtani.  

Az ünnepséget a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezik meg, 

amelynek a tervezett összköltsége 50.000,- Ft. A városrészi önkormányzati a 200.000,- 

Ft-os éves keretéből eddig 180.000,- Ft-ot használt fel, így a programra igényelt 

20.000,- Ft-ot a Képviselő-testület megszavazhatja.  

 

Az igényelt támogatás összege: 20.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 40-60 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 

2. SZEMLE Egyesület kérelme: 

 

A SZEMLE Egyesület 2014. november és december hónapok során hat alkalommal 

szeretné megrendezni A LA’ KOMA elnevezésű programját. A hagyományteremtő 
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céllal megvalósuló program a zsidai kultúrházban nyújt majd lehetőséget az ifjúsági 

közösség szervezéséhez, illetve a konyhaművészet gyakorlásához.  

A programot rendezvénysorozattá, kulturális és művészeti programmá szeretnék 

kiterjeszteni. A mellékelt támogatásigénylő lap 5. pontjának 1. tételében megjelölt 

kiadás egyszeri költség, az összköltség 126.225,- Ft, amelyből az Egyesület 30.000,- 

Ft-ot a nevezési díjakból fedez majd.  

 

Az igényelt támogatás összege: 96.225,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 6x15 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/ 

 

3. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum a Diabétesz Klubbal közösen szervezi meg az idei Civil 

Szervezetek Baráti Találkozóját (XIV. CISZEBAT), ugyanis a Klub idén ünnepli 

fennállásának 15. évfordulóját. A programra számos helyi és baráti város civil 

szervezete is kap meghívást, de idén bekapcsolódik az EFI is. A nap folyamán lesznek 

előadások, tapasztalatcsere, egészséges ételek bemutatója és kulturális műsorok is.  

A program összköltsége 225.000,- Ft, amelyből 90.000,- Ft-ot az EFI, 20.000,- Ft-ot 

pedig egyéb támogatók biztosítanak.  

 

Az igényelt támogatás összege: 115.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 225 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.3. a)/ 
 

4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 

 

Az Egyesület a 2014. szeptember 25. és 28. között megrendezendő nemzetközi 

vasútmodell kiállítás költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. Idén a 

Hotel Lipa ad helyet a rendezvénynek, ugyanis a tavalyihoz képest nagyobb volumenű 

lesz a rendezvény, több kiállító és ezáltal több és izgalmasabb látnivaló (10 stand 27 

kiállítóval) várja majd az érdeklődőket. Az önkormányzati hozzájárulást a szállás, 

illetve étkezési költségekhez kívánják felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: Szentgotthárd város lakossága 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1 f)/ 
 

 

5. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:  

 

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája 

idén is jutalomban szeretné részesíteni a kitűnő tanulókat, ezért az Alapítvány egy 

egész napos kirándulást szervez. Idén az úti cél Herberstein, a dátum az időjárás 

függvényében képlékeny, de az utolsó információ szerint szeptember 18-án kerül sor a 

kirándulásra, amelyen 72 gyermek és 7 kísérő nevelő vesz részt. A kirándulás egyrészt 

jutalom, másrészt a gyermekek bővíthetik a természettel, történelemmel kapcsolatos 

ismereteiket. Az Önkormányzattól kért támogatásból (1.530,- Ft/gyermek) az 

útiköltséget fedezné az Alapítvány, az állatkerti belépők összegét pedig saját forrásból 

biztosítják. 
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Az igényelt támogatás összege: 110.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 72 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. c)/ 
 

 

6. Pannon Kapu Kulturális Egyesület kérelme: 

 

A Szentgotthárdi Fotóklub a Pannon Kapu Kulturális Egyesület keretein belül végzi 

tevékenységét. Munkájukhoz elengedhetetlen egy olyan laptop, amelyen a fotók 

kidolgozásához szükséges programok futni tudnak, azonban a jelenlegi gépükkel ez 

lehetetlen. Amennyiben a Klub nem tud egy új gépet beszerezni, úgy nem tudják 

folytatni a munkájukat, a folyamatos kölcsönkéregetés hosszútávon nem megoldás.  

Az elmúlt időszakban a Fotóklub rengeteget tevékenykedett a városi programok 

alkalmával, fotóik nélkül nem jöhetett volna létre az új Szentgotthárd könyv sem – 

tették mindezt ingyen, mindenfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A város érdeke is, 

hogy a Klub a továbbiakban megfelelő technikai háttérrel rendelkezzen.  

Az általuk kiválasztott notebook 198.000,- Ft-ba kerül, amelyet nem – de még a 

töredékét sem – tudnak kifizetni saját forrásból, így a Civil Alap terhére igényelnek 

hozzá támogatást.  

 

Az igényelt támogatás összege: 198.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: közvetlenül 18 fő, közvetetten Szentgotthárd 

város lakossága 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.6.)/ 

 

7. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme: 

 

Az Egyesület 2014 decemberében tartja idősek napi rendezvényét a városrész 

nyugdíjasai számmára, amely során kulturális műsorral, egy szerény vendéglátással és 

vásárlási utalvánnyal lepik meg az időseket.  

A városrészen immár hagyományosan az adventi időszakban megrendezendő 

programra a Civil Alap terhére igényel támogatást az Egyesület. Idén a jakabházi 

városrész 100.000,- Ft-ot használt fel a 200.000,- Ft-os éves keretéből, így a 

programra igényelt 80.000,- Ft-ot a Képviselő-testület megszavazhatja.  

 

Az igényelt támogatás összege: 80.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 22 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. b)/ 

 

8. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:  

 

A Képviselő-testület 94/2014. sz. határozata o.) pontja értelmében nyert összeget a 

Civil Nap, illetve a Kistérségi Forgatag programokra felhasználták, azonban a 

számítógépet szeptember 1-jétől (a kulturális közfoglalkoztatottak munkába állását 

követően) vették használatba. A szerződésben foglalt 2014. július 31-i elszámolási 

határidőt emiatt nem tudták tartani, így azzal a kéréssel fordulnak a Képviselő-

testülethez, hogy az elszámolási határidőt 2014. szeptember 30-ra szíveskedjenek 

módosítani.  
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9. Rábafüzesért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a 2014. december 6-án, Rábafüzes városrészen megrendezendő Mikulás 

nap és Idősek karácsonya programokhoz igényel támogatást a Civil Alap terhére. A 

Mikulás nap alkalmából a gyermekeknek ajándékcsomagokat, az időseknek pedig 

ajándékutalványokat osztanak majd ki. A program tervezett összköltsége 90.000,- Ft, 

amelyből 40.000,- Ft-ot az Egyesület saját forrásából biztosít.  

Rábafüzes városrész a 200.000,- Ft-os éves keretéből 150.000,- Ft-ot használt fel, így 

a programra igényelt 50.000,- Ft-ot a Képviselő-testület megszavazhatja.  

 

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 90 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. e)/ 

 

 

10. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület:  

 

A Békefi Antal Népdalkör a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület keretein belül 

működik immár 15 éve. Másfél évtizedes tevékenységük során aktívan közreműködtek 

a város kulturális életében, rendszeresen vettek részt különböző versenyeken, illetve 

számos díjjal és kitüntetéssel öregbítették Szentgotthárd jó hírét.  

A kórus az Egyesület karácsonyi rendezvényéhez kapcsolódva kíván megemlékezni a 

megalakulás 15. évfordulójáról, amelynek a költségeihez (ajándékcsomag, díszlet, 

étkezés, zeneszolgáltatás) a Civil Alap terhére igényelnek támogatást. A program 

tervezett összköltsége 250.000,- Ft, amelyből 50.000,- Ft-ot az Egyesület saját 

tagdíjbevételeiből finanszíroz.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. h)/ 

 

11. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme:  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum a XIV. CISZEBAT alkalmával idén is kiosztja az „Év 

Civil Szervezete Díjat”, amely pénzjutalommal és oklevéllel jár. A díj évente egy civil 

szervezetnek adható, amelynek rangját a pénzjutalom kiemeli, illetve a civil 

szervezeteket is motiválja. Idén ez a jutalom 50.000,- Ft lesz, amelyhez a Fórum a 

Civil Alap terhére igényel támogatást.  

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 225 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. a)/ 

 

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 
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Civil szervezet/Városrész Program/Feladat Igényelt összeg 

Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrészi Önkormányzata 
Idősek karácsonya 20.000,-  

SZEMLE Egyesület A LA’ KOMA 96.225,-  

Szentgotthárdi Civil Fórum  XIV. CISZEBAT 115.000,  

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 
Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás 100.000,- 

Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány 
Kitűnők kirándulása 110.000,-  

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület  
Fotóklub részére notebook 198.000,- 

Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület 
Idősek napja 80.000,- 

Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap és Idősek karácsonya 50.000,- 

Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület  
Békefi Antal Népdalkör jubileuma 200.000,-  

Szentgotthárdi Civil Fórum  „Év Civil Szervezete Díj” 50.000,  

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 1.200.000,- Ft, 

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 1.019.225,- Ft. 

 

Maradványösszeg: 180.775,- Ft 

 

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! 
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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. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az 

önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra 

használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem kaphatnak 

támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.  

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.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata idősek karácsonya 

szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak 
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a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2014. december 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.  

 

b.) SZEMLE Egyesület  „A LA’KOMA” elnevezésű programját …….. Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2014. november 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.  
 

c.) Szentgotthárdi Civil Fórum „XIV. CISZEBAT” megrendezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. november 30.  
 

 

d.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. szeptember 

31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. október 15.  

 

e.) Iskolánk Tanulóiért Egyesület kitűnők kirándulásának megszervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. szeptember 31-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. október 15.  

 

f.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub részére notebook 

vásárlására irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. 

október 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. november 30.    

 

g.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napja szervezésére 

irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a pénzügy 2014. november 30-

ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.  

 

h.) Szentgotthárdi Civil Fórum elszámolási határidő módosítására vonatkozó kérelmét 

2014. szeptember 30-i elszámolási határidővel támogatja 

 

i.) Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap, illetve idősek karácsonya programok 

szervezésére  irányuló kérelmét támogatja. kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az 

összeget a pénzügy 2014. november 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.  

 

j.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület  Békefi Antal Népdalkör jubileumi 

ünnepségének szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

pénzügy 2014. november 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. december 31.   

 

k.) Szentgotthárdi Civil Fórum „Év Civil Szervezete Díj” kiosztására irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2014. október 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2014. november 30.  
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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. szeptember 15.    

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   

 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf 

állományban találhatóak. 
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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:  
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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 
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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 szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy 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. 
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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.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) 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 
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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  forint támogatást nyújt a ….. tartandó ….. programhoz.  

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, 
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c.) amely nem felel meg az Önkormányzat ……/2014. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat 

előírásainak, 

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 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

Civil szervezet 

Képviseli:  

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 
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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 figyelembevételével  kérelmek 
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  
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1. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány részére kitűnő tanulók kirándulásának 
útiköltségére 110 000,-Ft összegű támogatás nyújtását javasoljuk, ami 
1530,- Ft/fő tanulónként.  

  
2. Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére a  vasútmodell kiállítás 27 

résztvevőjének szállás és étkezési költségek hozzájárulásaként 100 000,-Ft 
összegű támogatást javasolunk, ami 3000Ft/fő.  

 
3.  A Szentgotthárdi Civil Fórum részére a Civil Szervezetek XIV. Baráti 

Találkozójának egy napos nagyszabású programjára 115 000,-Ft összegű 
támogatást javasolunk, tekintettel arra, hogy a találkozó ez évben a 
Diabetes Világnaphoz kapcsolódva kerül megrendezésre. A 15 éves 
Szentgotthárdi Diabetes klub jubileumi ünnepélyével karöltve kerül átadásra  
az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete Díj”, melyre  50 000,- Ft pénzjutalom 
nyújtását javasoljuk.   

 
4. SZEMLE Egyesület A la koma elnevezésű programjára, mely a fiatalok 

konyhai jártasságát próbálja segíteni,  96 000 ,-Ft összegű támogatást 
javasolunk tálalókészlet és főzési alapanyagok vásárlásának támogatására. 

 
5. Szentgotthárd Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat Idősek Karácsonya 

rendezvényét 20 000,-Ft értékben javasoljuk támogatni. 
 

6. Rábafüzesért Egyesület gyerekek Mikulás napra és Idősek karácsonyára kér 
támogatást, melyet 50 000 ,-Ft összeggel javasolunk támogatni. A csatolt 
árajánlatot figyelembe véve a Mikulás csomagok vásárlását 30 000 Ft-al, az 
Idősek karácsonyát pedig 20 000,-Ft –al. 

 
7. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület Idősek Napi 

rendezvényét  
           80 000 ,-Ft összeggel javasoljuk támogatni. 
 

8. PKKE keretén belül működő Fotó klub kérvényét javasoljuk támogatni  198 
000,-Ft összeggel laptop vásárlás céljából, azzal a kikötéssel, hogy 
szükség esetén más civil szervezetnek is átadja használatra. 

9. A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelmét  200.000,- Ft összeggel 
javasoljuk támogatni. 

  
Szentgotthárd, 2014.  szeptember 15.  
 
     Tisztelettel: 
     Cziráky László 

SZCIF elnök 
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E L Ő T E R J E SZ T É S 
 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 24-i  ülésére 

 

Tárgy: Vis maior keret és rendkívüli vízkárelhárítási keret igénylése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk úthálózatát és csapadékvíz elvezető rendszerét a 2014. szeptember 13-i rendkívüli 

időjárási körülmények és a szokatlanul nagy 48 – 92 mm/m
2
 intenzitású záporok 

következtében jelentős kár érte.  A Széchenyi utcai hidat a víz elsodorta, az útburkolatokban, 

utak padkájában, vízelvezető árkokban, átereszekben tetemes kár keletkezett, melyeket döntő 

részben a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében, a lehető legrövidebb időn belül helyre 

kell állítani.  

A várható hasonló extrém időjárási helyzetek kezelhetősége és a vis maior pályázat keretében 

nem elszámolható jelentős költségek finanszírozhatósága érdekében min. 20 MFt rendkívüli 

vízkárelharítási keret létrehozása szükséges.  

Továbbá, Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2014. szeptember 13-i út,- híd és vízkár 

esemény tárgyában, a védekezési és helyreállítási költségek vonatkozásában pályázatot nyújt 

be a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 

működtetett ebr42 rendszerben meghirdetett vis maior keret terhére. 

Önkormányzatunk biztosítása csak az intézményekben keletkezett károk helyreállítására nyújt 

részben fedezetet, az út és vízelvezető rendszerekben keletkezőkre nem. 

 

A káresemények helyszíneit és helyrajzi számait a határozati javaslat és az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

adatok eFt-ban 

Megnevezés 
2014. 

év 
% 

Saját forrás
 24.320.857,- 30 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 56.748.667,- 70 

Források összesen 
81.069.524,- 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége   81.069.524,-Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat csak kis mértékben tudja biztosítani a fentiek szerint. 

 

A Képviselő-testületnek nyilatkozni kell arról, hogy a káreseménnyel érintett híd, utak, árkok, 

átereszek az önkormányzat tulajdonát képezik. 
 

Az önkormányzat a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.27.) számú költségvetési 

rendeletében a működési és fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
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Az önkormányzat a rendkívüli vízkárelhárítási keret létrehozásához szükséges 20 MFt-ot a pénzmaradvány 

terhére biztosítja 

 

Kérem, hogy a Képviselő- testület hatalmazza fel a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter által működtetett ebr42 rendszerben meghirdetett vis maior keret terhére 

igény- bejelentést nyújt be. 
 

A káresemény megnevezése: „Szentgotthárd 2014. szeptember 13.-i ”. rendkívüli esőzések következtében 

keletkezett híd, út, árok és átereszek helyreállítása többletkiadásainak támogatása.  

 

Helye: 

1. Szentgotthárd, Széchenyi út, híd helyreállítása                           hrsz.1226, 1231, 1228. 

2. Szentgotthárd, Alsópatak út, árok, áteresz helyreállítása            hrsz.3761, 3767, 0841. 

3. Szentgotthárd, Felsőpatak út, árok, áteresz helyreállítása           hrsz.3911.  

4. Szentgotthárd, Szépvölgyi út, árok, áteresz helyreállítása          hrsz.1601. 

5. Szentgotthárd, Zöldlomb utca, árok iszapolása                                hrsz.822. 

6. Szentgotthárd, Erdei út, árok, áteresz helyreállítása                         hrsz.794. 

7. Szentgotthárd, Zsidai út kétoldali padka helyreállítása                    hrsz.828  

8. Szentgotthárd, Mikes Kelemen u. árok és padka helyreállítása        hrsz.375., 090/66. 

9. Szentgotthárd, Felső u. egyoldali padka helyreállítása                     hrsz.421. 

10. Szentgotthárd, Bem József u. padka helyreállítása, árok iszapolása hrsz.217.  

11. Szentgotthárd, Toldi u. burkolat helyreállítás                                   hrsz.2294. 

12. Szentgotthárd, Babits u. burkolat helyreállítás, árok iszapolás         hrsz.2328.   

13. Szentgotthárd, Kodály Zoltán u burkolat és padka helyreállítása     hrsz.2389. 

14. Szentgotthárd, Dobó u. burkolat helyreállítás                                   hrsz.2397. 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás
 24.320.857,- 30 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 56.748.667,-  
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Források összesen 
81.069.524,- 100 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 81.069.524,-Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek  Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonát képezik.  

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatos híd, út, áteresze az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 

rendelkezik*. 

Biztosító Társaság megnevezése 
Groupama Garancia 

Biztosító 

Biztosítási szerződés száma 453840134 

 

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 
 

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről 

szóló 6/2014.(II.27.) számú Költségvetési rendeletében a működési és fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

4./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 20 MFt keretösszegű rendkívüli 

vízkárelhárítási keret létrehozatalát, melynek fedezetéül a Költségvetési rendeletében található a működési 

céltartalék pénzmaradvány szolgál. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 15. 

 

                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

 

 

 

Ellenjegyzem : Dr Dancsecs Zsolt 

                                   jegyző 
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E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 24.-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  231 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 182 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 49 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása  90 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 71 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 19 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  14 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 11 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Foglalkozás-egészségügyi szakellátás  60 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 47 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 13 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg.  86 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 68 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 18 e/Ft 

     Képalkotó diagnosztika.  6 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 5 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 1 e/Ft 

     Fizikoterápiás szolgáltatás  13 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 10 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 3 e/Ft 

     Család- és nővédelmi egészségü.gond  99 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 78 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 21 e/Ft 

     Ifjúság-egészségügyi gondozás  56 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 44 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 12 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  176 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 139 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 37 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  499 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 393 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 106 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  94 e/Ft 
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     Ebből: személyi jutt. 74 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 20 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása  86 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 68 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 18 e/Ft 

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

     SZEOB   1 036e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 575 e/Ft 

                Nem köt.f.  461 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ  670 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel.  470 e/Ft 

                Nem köt.f. 200 e/Ft 

     Családsegítő és gyermekj. Sz.  314 e/Ft 

     Működési céltartalék   0 e/Ft 

 Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 530 e/Ft

                 Ebből kötelező fel  2 297 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 1 233 e/Ft 

 

2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 

     Működési céltartalék   1 825 e/Ft 

 Fedezete: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 825 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  1 100 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 725 e/Ft 

 

3. 93/2014. számú Képviselő-testületi határozat Rönöki Kerekerdő Tagóvoda és a 

 Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda kiválása miatt normatíva lemondás 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Társulási tagintézmények Társdulási önkormányzatok támogatása  

   Működési célú támogatások államh.belülre -  7 907 e/Ft 

   Önkormányzatok működési támogatása  -  7 907 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   25 e/Ft 

 Fedezete: Működési célú központosított támogatások 25 e/Ft 

 

5. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége /dologi k/  64 e/Ft 

 - Önkormányzat 

     Önkorm.igazg.tevékenysége   75 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 167 e/Ft 

                  Munkaa.terh.jár. 65 e/Ft 

                  Dologi kiadás -  157 e/Ft 

     Versenysport /Beruházás tárgyi eszk.besz./ Ne3m köt.fel. 150 e/Ft 

     Város és községg.  130 e/Ft 
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     Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.bel. 50 e/Ft 

                Egyéb.műk.c.tám.áll.h.kiv.. 80 e/Ft 

 

 Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ -  419 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  269 e/Ft 

                           Nem kötelező 150 e/Ft 

 

6. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 106/2014.sz. határozat Busz vásárlás 

   Busz vásárlás /beruházás/  7 000 e/Ft 

   Fedezete:  

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

   Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

     SZEOB /nem kötelező fel./  -4 194 e/Ft 

     Működési céltartalék 2013. évi pénzmaradvány -  2 806 e/Ft 

 - 118/2014 Idegenforgalmi fejlesztés 

    Gotthárd Therm Kft  18 000 e/Ft 

    Ebből: Egy műk.c.tám.államh.kív 5 000 e/Ft 

               Egy. felh.c.tám.államh.kív 13 000 e/Ft 

   Szet Kft Egy. felh.c.tám.államh.kív  2 000 e/Ft 

   Fedezete: Felh.c.kölcsön Gotthárd Therm Kft -  20 000 e/Ft 

 - 119/2014 sz határozat Iskolabútorok beszerzése és iskola felújítások 

   Oktatási intézmények fenntartása /dologi kiadás/ 6 899 e/Ft 

   Iskolabútor beszerzés   16 404 e/Ft 

   Ebből beruházás  16 324 e/Ft 

             Dologi kiadás 80 e/Ft 

   Oktatási intézmények felújítása  3 697 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  27 000 e/Ft 

 - 139/2014.sz. határozat Vasivíz vízközmű rekonstrukció 

   Vasivíz vízközmű rekonstrukció Felújítás  5 334 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  5 334 e/Ft 

 - 141/2014.sz. határozat Múzeum eszközbeszerzés 

   Móra F. Városi könyvtár /tárgyi eszköz besz/ 4 285 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  4 285 e/Ft 

 - 150/2014. sz. határozat SZEOB Játékvár Óvoda udvari játékok beszerzése 

   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

     SZEOB felhalm.c.tám.államh.belül  2 506 e/Ft 

     Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  2 506 e/Ft 

 - 155/2014 sz határozat Sztg-i csatafutás ktg-nek támogatása 

   Versenysport tev.és tám. /nem kötelező feladat/   300 e/Ft 

   Műk.c.kiadások Állam.kívülre 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  300 e/Ft 

 - 160/2014.sz. határozat Máriaújfalu utasváró 

   Máriaújfalu utasváró építés /beruházás/  400 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  400 e/Ft 

 - 166/2014.sz. határozat Izolai kézilabda táborozás támogatása 

   Versenysport tev.és tám. /nem kötelező feladat/   300 e/Ft 

   Műk.c.kiadások Állam.kívülre 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  300 e/Ft 
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 - 176/2014. sz. határozat Állatmenhely építés 

   Állatmenhely építés /beruházás/  8 000 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  8 000 e/Ft 

 - 178/2014.sz. határozat Vasivíz vízközmű rekonstrukció 

   Vasivíz vízközmű rekonstrukció Felújítás  1 275 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  1 275 e/Ft 

 - 179/2014.sz. határozat Jubileumi keret kiegészítése 

   Városi rendezvény Sztg. Csata évforduló /Nem kötelező fel./ 10 000e/Ft 

   Ebből: Személyi jutt. 2 500e/Ft 

              Munkaadót terh.jár. 1 330e/Ft 

              Dologi kiadás 6 170e/Ft 

   Fedezete Működési céltartalék Városi rendezvény -  7 000 e/Ft 

                  2013. évi pénzmaradvány  -  2 000 e/Ft 

   Müködési c.átvett.p.e.államh.kívülről  1 000 e/Ft 

 - 195/2014.sz. határozat Zeneiskola működéséhez szükséges eszközbeszerzések 

   Oktatási intézmények fenntartása /dologi kiadás/ 495 e/Ft 

   Fedezete 2013. évi pénzmaradvány  -  495 e/Ft 

 - 196/2014.sz. határozat Pannon Kapu Kulturális Egyesület kölcsön  

   LEADER pály.finanszírozásához 

   Működési kölcsön Pannon Kapu Kult.Egy 6 344 e/Ft 

   Fedezete: Működési c.tám.kölcsön visszatér. 6 344 e/Ft 

   197.sz.határozat Közmű /út, parkoló, csapadék vízelvezetés/ építés, felújítás 

   Út felújítások Hétház, Szépvölgyi utca,/Felújítás/ 10 600 e/Ft 

   Parkoló bővítés Szakorvosi rendelő/beruházás/ 3 520 e/Ft 

   Vörösmarty Gimnázium udvarán térkő burkolat építés /Beruházás/ 10 935 e/Ft 

   Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány  -  19 555 e/Ft 

                    Fejlesztési céltartalék gimnázium díszudvar -  5 500 e/Ft 

 - 266/2014.sz. határozat Lakás vásárlás 

   Lakás vásárlás /beruházás/  17 600 e/Ft 

   Fedezete: Fejlesztési céltartalék 49/2014.sz. hat.Gondozóház fel. -  17 600 e/Ft 

 - 209/2014 sz. határozat Zeneiskola tetőfelújítás 

   Zeneiskola tetőfelújítás  /Felújítás/  5 600 e/Ft 

   Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány  -  5 600 e/Ft 

 - 181/2014 Szentgotthárd Városért kitüntetés 

   Város és községgazd. Műk.c.kiadások Állam.kívülre 100 e/Ft 

   Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány  -  100 e/Ft 

 - 186/2014 sz. határozat SZET Kft. Jegyzett tőke emelés 

   Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás /beruházások/ 18 236 e/Ft 

   Fedezete: Szet Kft univerzális gép besz  /beruházások/ -  11675 e/Ft 

                   2013. évi pénzmaradvány  -  6 561 e/Ft 

 - 188/2014.sz. határozat „Idősek az idősekért cím adományozása 

   Önkorm.igazg.tev.  102 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 

   Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány  -  102 e/Ft 

 - Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége /Tárgyi eszköz besz/ 5 500 e/Ft 

   Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány  -  5 500 e/Ft 

 - 65/2014 sz. határozat Sztg. És Térsége Okt.Int. egyszeri eszközbeszerzés 

   Tárgyi eszköz besz./beruházás/  31 e/Ft 
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   Fedezetük 2013. évi pénzmaradvány  -  31 e/Ft 

 

   Zöldterület kezelés    

   Ebből dologi kiadás - 6 e/Ft 

              Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 6 e/Ft 

 

7. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 155/2014 sz. határozat Pannon Kapu Kult.Egyesület rendezvénykeret 

 Közműv.tev.és tám./Pannon K.K.E/ /Műk.c.kiadások Állam.kívülre/ 1 000 e/Ft 

   Fedezete Működési céltartalék Pannon K.K.E. rendezvénykeret -  1 000 e/Ft 

 - 157/2014 sz határozat Civil alap felosztása 

 Civil alap  1 811 e/Ft 

   Ebből dologi kiadás 150 e/Ft 

              Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 1 511 e/Ft 

              Egy.műk.c.tám. áht-bel. 150  e/Ft 

   Fedezete Működési céltartalékcivil alap  -  1 811 e/Ft 

 - 177/2014.sz. határozat Bölcsőde térkőburkolat, vizesblokk 

 Bölcsőde felújítás  19 500 e/Ft 

   Ebből: dologi kiadás 2 735 e/Ft 

               Felújítás 6 900 e/Ft 

               Beruházás 9 865 e/Ft 

   Fedezete Fejlesztési céltartalék Bölcsőde udvar, vizesblokk -  12 000 e/Ft 

                  Felhalmozás célú fejezeti kez. támogatások államh.belülről 12 148 e/Ft 

   Fejlesztési céltartalék bevételi többlet  4 648 e/Ft 

 Intézményi karbantartások 

   Önkormányzat 

   Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/ 918 e/Ft 

   Nem lakóing.bérbeadása, üze /dologi k/  237 e/Ft 

   Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás -  1 155 e/Ft 

 Diákfoglalkoztatás 

   Működési céltart. Közcélú fogl. Dologi  -  165e/Ft 

   Közös Önkormányzati Hivatal 

    Önkorm.igazg.tevékenysége /Munkaa.t.jár.// 113 e/Ft 

    Móra F. Városi Könyvtár Munkaa.terh.jár/ 31 e/Ft 

    Rendelőintézet 

    Járóbeteg szakellátás /Munkaa.terh.jár./  21 e/Ft 

 Máriaújfalu szenyvízhálózat építés  10 550 e/Ft 

     Ebből: dologi kiadás 300 e/Ft 

                beruházás. 10 250 e/Ft 

   Fedezete Fejlesztési céltartalék Máriaújfalu szenyvíz pály.önrész -  10 000 e/Ft 

                  Egyéb felh.c.átvett p.államh.kív.lakosságtól 550 e/Ft 

 

8 Közgyógyellátás Zárolás Közös Önkormányzati Hivatalnál mivel önkormányzati  

   feladat 

 Önkormányzat 

   - Közgyógyellátás /Ellátottak pénzb.jutt/  150 e/Ft 

 Közös Önkormányzati Hivatal 

   - Közgyógyellátás 

     Betegséggel kapcs.pénz.ell.tám./egyéb nem int.ell. 

     Ebből : ellátottak pb.juttatásai  - 150 e/Ft 



 
- 33 - 

 

 

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Önkormányzat 

 -   Szenyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése 

     Ebből: dologi kiadás -  400 e/Ft 

            Egyéb működ.kiad. állh.kív. 400 e/Ft 

 -   Intézményi takarítás, karbantartás  503 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 405 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 98 e/Ft 

     Fedezete: Intézményi működési bevételek 503 e/Ft 

 -   Osztalék és hozam bevétel  136 e/Ft 

     Működési céltartalék bevételi többlet  136 e/Ft 

 -  Nem lakóing.bérbea., üz. /dologi kiadás/  850 e/Ft 

     Működési céltartalék bevételi többlet  9 800 e/Ft 

     Fedezetük Intézményi müködési bevétel  10 650 e/Ft  

 -  Nem lakóing.bérbea., üz. /dologi kiadás/Intézmények bérbea. 310 e/Ft 

     Fedezetük Intézményi müködési bevétel  310 e/Ft  

 -   Bank kamat többletbevétel /500 mill. Kamata/ 2 100 e/Ft 

     Működési céltartalék bevételi többlet  2 100 e/Ft 

 -   Talajterhelési díj   450 e/Ft 

     Működési céltartalék bevételi többlet  450 e/Ft 

 -   Bérlakásvás. Törlesztés /felhalm.c.visszatér.tám.államh.k/ 300 e/Ft 

     Fejlesztési céltartalék bevételi többlet  300 e/Ft 

 -   Jelzőrendszer támogatása bevételt a Társulás kapja ezért zárolandó 

      Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

      Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

     Városi Gondozási Központ /nem köt.fel/ -  1 688 e/Ft 

     Egyéb.mük.c.támogatás államh.belül   -  1 688 e/Ft 

 -   Önkormányzati segélyek köztemetés 

      Ebből: dologi kiadás 282 e/Ft 

            Ellátottak pénzb.jutt. -  282 e/Ft 

 -   Sportlétesítmények működtetése 

      Ebből: dologi kiadás 4 500 e/Ft 

            Egyéb mük.tám.államh.kív. -  4 500 e/Ft 

 -   Önkorm.ing.bérl.felújítása 

     Ebből: dologi kiadás 750 e/Ft 

                 Beruházás /tárgyi e.b./ 166 e/Ft 

                 Felújítási kiadás -  916 e/Ft 

 -   Első lakáshoz jutók támogatása /dologi kiadás/ 13 e/Ft 

     Fedezetük Intézményi müködési bevétel  13 e/Ft  

 -   Farkasfa ivóvíz minőség jav. 

     Ebből: dologi kiadás 493 e/Ft 

                 Beruházás /tárgyi e.b./ -  493 e/Ft 

 -  Rtótfalu Ny.rész vízrendezés 

     Ebből: dologi kiadás 549 e/Ft 

                 Beruházás /tárgyi e.b./ -  549 e/Ft 

 -  Útfelújítások 

     Ebből: dologi kiadás 1 000 e/Ft 
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                 Felújítások -  1 000 e/Ft 

 

 Parkoló bővítések 

     Ebből: dologi kiadás 334 e/Ft 

                 Beruházás /tárgyi e.b./ -  -334 e/Ft 

 Utcabútorok 

     Ebből: dologi kiadás 47 e/Ft 

                 Beruházás  -  -47 e/Ft 

 Műfüves labdarugó pálya építés 

     Ebből: dologi kiadás 305 e/Ft 

                 Beruházás  -  -305 e/Ft 

 Ravatalozó építés 

     Ebből: dologi kiadás 94 e/Ft 

                 Beruházás  -  94 e/Ft 

 Mozi épület belső átalakítás 

     Ebből: dologi kiadás 2 500 e/Ft 

                 Felújítás  -   2 500e/Ft 

 Napelem Óvoda, Bölcsőde 

     Ebből: dologi kiadás 1 208 e/Ft 

                 Felújítás  -  1 208e/Ft 

 Napelem Széch.I.Ált.Isk 

     Ebből: dologi kiadás 2 077 e/Ft 

                 Felújítás  -  2 077 e/Ft 

 Önkormányzati jogalkotás /személyi juttatás/ -  84 e/Ft 

  Képviselői felajánlás 

     Ebből : személyi jutt. -  84 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 35 e/Ft 

                  dologi kiadás - 35 e/Ft 

 Város és községg.  84 e/Ft 

 Ebből: Egyéb.műk.c.tám.áll.h.bel. 

  

 b./ Közös Önkormányzati Hivatal 

   - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl. 554 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 488 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 66 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.elkül.alapoktól 554 e/Ft 

 

   - Önkorm.igazg.tevékenysége /Diákmunka/ 417 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 417 e/Ft 

     Fedezete: Tám.é.műk.bev.kp.kv. szervtől 417 e/Ft 

 

 

 c./ Móra F. Városi Könyvtár  -540 e/Ft 

     Ebből : személyi jutt. 114 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. -  2 e/Ft 

                  dologi kiadás -  652 e/Ft 

 TÁMOP 3.2.4.11/1-2012-0087 pályázat  37 e/Ft 

     Ebből : dologi kiadás. 35 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 2 e/Ft 

 TÁMOP 3.2.12.12/1-2012-0001 pályázat / dologi kiadás/ 356 e/Ft 
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 Múzeum /dologi kiadás/  851 e/Ft 

 Fedezetük: Tám.é.műk.bev.kp.kv. szervtől  114 e/Ft 

                    Intézményi működési bevétel  590 e/Ft 

 

 d./ Rendelőintézet 

     Járóbetegek gyógyító szakellátása Nem kötelező feladat 442 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 364 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 78 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.c.tám.államh.belül közp.kvi.sz. 76 e/Ft 

                     Egyéb műk.c.tám.államh.belül TB. Alaptól 366 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  1 602 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 1 261e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 341 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.c.tám.államh.belül TB alaptól. 1 602 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg./dologi k/ Nem köt.fel. 234 e/Ft 

     Fedezete Intézményi működési bevétel /nem köt.fel/ 234 e/Ft  

     Család- és nővédelmi egészségü.gond /tárgyi eszk.besz./ 48 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.c.tám.államh.belül TB alaptól. 48 e/Ft 

     Háziorvosi ügyeleti ellátás/Dologi k/  78 e/Ft 

     Fedezete Intézményi müködési bevétel   78 e/Ft  

 

10 A Képviselő-testület 153/2014 számú határozata alapján a 2014.évi költségvetésről szóló 

6/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet 9 §-ával jóváhagyott költségvetési szervek 

létszámkerete a csatolt 10.sz. melléklet szerint módosul. 

 

11. 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 2014. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 15 

 

 



 
- 36 - 

                                                                             Dr Dancsecs Zsolt 

                                                                                   Jegyző 
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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 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 3.069.150 e/Ft-ban, azaz hárommilliárd-hatvankilencmillió-

egyszázötvenezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 3.069.150 e/Ft azaz hárommilliárd-hatvankilencmillió-

egyszázötvenezer 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      1.939.696 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    189.320 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele          1.160.950 e/Ft 

c) Működési támogatások:       328.163 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         261.263 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek          407.573 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek    131.714 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások        2.790 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    273.069 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.          12 344 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:     2.359.613 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. 
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(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   1.579.966 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra   1.242.737 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        92 344 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra       151.373 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              322.891 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              90.359 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              693.431 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              438.825 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    377.736 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre    57.259 e/Ft 

dc) elvonások és befizetések       3.830 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata              34 460 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1 579 966 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 

2.581 e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete    581 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék        1 000 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  148.792 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:     70.860 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:      77.932 e/Ft. 

 

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

a) Civil Alap                                  1.279 e/Ft 

b) Pályázati alap Működési          1 000 e/Ft 

c) Intézménykarbantartás               816 e/Ft 

d) Pannon Kapu rendezv.                   0 e/Ft 

e) Környzetvédelmi alap             1.000 e/Ft 

f) Közcélú fogl.dologi                     335 e/Ft 

g) Közcélú fogl.pályázati önrész     1.100 e/Ft 

h) TDM idegenfor.marketing kts               1.000 e/Ft 
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i) Városi rend.Szentgotthárdi csa                     0 e/Ft 

j) Polgármester végkielégítés, járulékok   1 840 e/Ft 

k) Ügyeleti ellátás                                     10 000 e/Ft 

l) Bérkompenzáció           630 e/Ft 

m) Pénzmaradvány     31 071 e/Ft 

n) Szociális pótlék /szabad keret/     4 776 e/Ft 

o) E-útdíj              49 e/Ft 

p) Bevételi többlet    15 964 e/Ft 

 

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

a) Pályázati alap        5 000 e/Ft 

b) Gotthard Therm Kft. Óvadék kez.            0 e/Ft 

c) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz   46.404 e/Ft 

d) Pályázati önrész Mújfaluszennyvíz    

El nem ismert      1 500 e/Ft 

e) Gondozóház ép.felújítás    6 400 e/Ft 

f) Bölcsőde udvar, vizesblokk           0 e/Ft 

g) Térfigyelő kamerarendszer    5 000 e/Ft 

h) Gimnázium díszudvar           0 e/Ft 

i) MSE gyakorlópálya     2 500 e/Ft 

j) Rendelőintézet ultrahankészülék            0 e/Ft 

k) Tekepálya felújítás             0 e/Ft 

l) Farkasfa kultúrház felúj.    6 000 e/Ft 

m) Bevételi többlet     5 128 e/Ft 

 

(6) A céltartalékban tervezett 148.792 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

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

b) A 5.§ (5) bekezdés a),(e-m) 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   

328 163 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                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

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

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

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

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2014. szeptember 24.-i képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd 048/29. hrsz-ú telek belterületbe vonása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mesics József Szentgotthárd Árpád u. 8. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Tisztelt 

Képviselő-testülethez a tulajdonában levő Szentgotthárd 048/29. hrsz-ú telek belterületbe 

vonását kérve. A tulajdonos az eljárással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja. 

(1.számú melléklet) 
 

A telek a Kis utcában helyezkedik el, rét művelési ágú, területe: 1109 nm, 4. minőségi 

osztályú, aranykorona értéke 2,98. 

 

A telket a 280/2004. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv a beépítésre szánt 

terület – falusias lakóterület terület-felhasználásba sorolja. (2.számú melléklet) 

  

A belterületbe vonás szabályait a termőföldről szóló 2007. évi CXXlX. törvény 

(továbbiakban: Törvény) határozza meg, mely szerint a művelés alatt levő területre  

vonatkozó belterületbe vonási eljárást a települési Önkormányzat kezdeményezésére a 

Földhivatal folytatja el. 

 

A Törvény 15.§ (2) bekezdése szerint a belterületbe vonási kérelemhez mellékelni kell az 

érintett földrészlet helyrajzi számát, területnagyságát és a területfelhasználási célt tartalmazó 

képviselő-testületi döntést, valamint az önkormányzat arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát 

mely szerint a belterületbe vonandó telket az önkormányzat a településszerkezeti tervben 

meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi. 

    

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a belterületbe vonás kapcsán földvédelmi járulékot 

kell fizetni, melynek összegét a Földhivatal határozza meg.     A költségek megfizetését a 

kérelmező a nyilatkozata szerint vállalja. Javasoljuk a kérelem teljesítését azzal, hogy az 

önkormányzat csak a földvédelmi járulék költségeinek befizetését követően indítja el.  

      

        

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

     

 

 

 
Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd 048/29. 

hrsz-ú, rét művelési ágú, 1109 nm területű, 4. minőségi osztályú, 2,98 aranykorona 

értékű telek belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a szükséges eljárást csak 
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aztz követően indítja el, miután a kérelmező a művelés alóli kivonást (becsült) 

költségeit az önkormányzat számára befizeti (megelőlegezi).  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan 

tulajdonosának nyilatkozata alapján kinyilatkoztatja, hogy a Szentgotthárd 048/29. 

hrsz-ú telek hasznosítása 4 éven belül megvalósul. 

 

A belterületbe vonási eljárás kezdeményezése előtt a kérelmezővel megállapodást kell 

kötni. 

  

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a  

Szentgotthárd 048/29. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

 

  

Szentgotthárd, 2014. szeptember 15. 

 

 

            Fekete Tamás 

               városüzemeltetési vezető 

 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 
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1.számú melléklet 
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2.számú melléklet  
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 24-i ülésére. 

 

Tárgy : Nyilvános WC működtetése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárdon a Mártírok útján a jelenlegi borszaküzlet alatt található az egyetlen 

nyilvános WC. A létesítmény igen rossz, használhatatlan volt míg 2007-ben a 

borszaküzletnek a nyilvános WC építményére való ráépítésével egyidejűleg a ráépítő által 

teljesen felújításra került és ezt követően öt éven keresztül a ráépítő az önkormányzati 

tulajdonú WC-t minden külön ellenszolgáltatás nélkül köteles volt működtetni.  

A WC. nyitva tartása megegyezett az üzlet nyitva tartásával. (H-P: 10-18:00-ig , szombaton 

meg 9-13:00-ig) 

Nyitvatartási időn kívül a lejáratnál lévő rácsos kapu bezárásra kerül. 

A mozgáskorlátozott WC-be történő bejutáshoz az ott elhelyezett nyomógombbal lehet 

jelezni, mely az Üzletben jelez, így az ott dolgozó személyzet nyitja ki az ajtót. (Ezen 

„szolgáltatás” továbbra is megoldható, attól függetlenül, ha nem az Interszig 2000 kft 

üzemeltetné tovább a WC-t, természetesen nyitvatartási időben..) 

 

A Képviselő-testület 2012. októberi ülésén – a fent említett öt év lejártát követően 1 éves, 

határozott idejű Üzemeltetési szerződés aláírását támogatta, majd 2013. szeptemberében 

további 1 éves megállapodás megkötése mellett döntött.  

 

A megkötött Megállapodás az 1. sz. mellékletben található, mely megállapodás határozott 

idejű, s hatálya 2014. szeptember 30-n lejár.  

 

Baranyai Vilmos az Interszig 2000 Kft. képviselője (A nyilvános WC feletti borszaküzlet 

tulajdonosa) telefonon történt egyeztetést követően kijelentette, hogy a korábbi feltételekkel 

egyezően és ugyanannyi (havi 40.000.-Ft+ÁFA-ért, víz-, szennyvíz és villanyköltségekkel 

együtt) megbízási díjért továbbra is vállalja a Nyilvános WC üzemeltetését, továbbá 

támogatja a korábbi határozott idő helyett, határozatlan időtartamú szerződés megkötését. 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. 2013-ban a Nyilvános WC üzemeltetésére havi 62.500.-

Ft+ÁFA ajánlatot adott rezsidíjak nélkül. 

 

Célszerűnek látjuk továbbra is üzemeltetni a Nyilvános WC-t, így javasoljuk a 2. sz. 

mellékletben található tervezett megállapodás elfogadását, melyet a jövőben javaslunk a 

fentiek alapján határozatlan időtartamúra módosítani - 2014.10.01-től, 3 hónap felmondási 

idővel. 

A másik lehetséges megoldás, hogy a Nyilvános WC-t bezárjuk, így nem kell üzemeltetésért 

fizetni, csak a minimális közmű alapdíjakat és téli temperáló fűtést. 

 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-

ú, ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC üzemeltetéséről szóló, jelen 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. 
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Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, szerződés aláírásáért Huszár Gábor 

Polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1074/3 hrsz-

ú, ingatlanon lévő, s tulajdonában álló Nyilvános WC üzemeltetését továbbiakban nem 

kívánja megoldani, így elrendeli annak bezárását. 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 10. 

 

                                                                                       Fekete Tamás 

              városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     
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1.sz. melléklet: 
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2.sz.melléklet: 
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11. (képviseli: Huszár Gábor polgármester, adósz.: 15733720-2-18, bankszámlaszám: 

11747068-15421481), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről INTERSZIG 2000 Kft.  9970 Szentgotthárd…Mártírok út 5/b (képviseli: Baranyai 

Vilmos ügyvezető. Cégj.sz.: 18-09-111274, Adósz.: 12343382-2-18 Bankszámlaszám:10918001-

00000035-20760001, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 

 

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Megbízó a tulajdonosa a Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 1. szám alatti, 1074/3/A/1 hrsz-ú, 

nyilvános WC ingatlannak. Megbízó tulajdonos jelen megállapodás keretében megbízza az 

Üzemeltetőt, hogy a nyilvános WC-t üzemeltesse az alábbiak szerint: 

- Nyilvános WC nyitva tartási idejének meg kell egyeznie legalább az Üzemeltető 

által, az emeleti szintem működtetett Szentgotthárd, Mártírok u. 5/B. 2. szám 

alatti, 1074/3/A/2 hrsz-ú,  üzlet nyitva tartásával, 

-  az előírásoknak megfelelő takarításáról gondoskodik, ennek feltételeit biztosítja, 

- fizeti a nyilvános WC rezsiköltségei közül: a víz-szennyvíz-, villany- költségeket  

 

2. Az Üzemeltető a megbízást elfogadja. A nyilvános WC üzemeltetését közreműködő részére is 

át lehet adni, de a nyitva tartásra és üzemeltetésre vonatkozó megállapodás betartásáért az 

Üzemeltető lesz továbbra is a felelős. 

 

3. A nyilvános WC használatáért használati díj szedhető, mely az Üzemeltetőt illeti, annak 

mértékét az Üzemeltető maga határozza meg. A díj mértékének reálisnak kell lenni. 

 

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés ellenszolgáltatásaként a Megbízó 

havi nettó 40.000.-Ft+ÁFA-t (azaz nettó Negyvenezer forint + ÁFA-t) fizet, mely díjat 

minden hónap 15. napjáig köteles az Üzemeltetőnek szabályosan kiállított számla ellenében az 

Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000035-20760001 számú számlájára megfizetni.  

 

5. A nyilvános WC karbantartásáról, a meghibásodások kijavításáról a Megbízó gondoskodik, 

ezen költségek a Megbízót terhelik. A felmerülő javíttatások, karbantartási feladatok 

felmerülésekor a munkálatok elvégzése vagy megrendelése előtt köteles ezt az Üzemeltető a 

Megbízó felé jelezni. A munkálatok elvégzésére vagy megrendelésére azt követően kerülhet 

sor, ha ezzel a Megbízó képviselője egyetértett. A Üzemeltető által jelzett problémák, 

feladatok elmaradásának következményei a Megbízót terhelik.  

 

6. A nyilvános WC fűtési költségeit a távhőszolgáltatást biztosító Régióhő KFt. felé a Megbízó 

köteles megfizetni. 

 

7. A jelen megállapodás 2014. október 1-től kezdődően határozatlan időre szól. A szerződés 3 

hónapos felmondási idővel írásban mondható fel. A rendkívüli felmondás eseteit a 10. pont 

szabályozza. 

 

8. Az üzemeltetés körében az Üzemeltető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz 

szükséges, hogy a Nyilvános WC megfelelő és biztonságos üzemeltetése megvalósuljon. 

 

9. A Megbízó vállalja, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő egységes 

információs táblarendszeren legalább 3 helyen a nyilvános WC feltűntetésre kerül. 

 



 
- 51 - 

10. A jelen megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, ha az Üzemeltető a Szentgotthárd, 

Mártírok u. 5/B. 2. szám alatti, 1074/3/A/2 hrsz-ú,  üzlet működtetésével felhagy. Azonnali 

hatállyal az Üzemeltető felmondhatja a jelen megállapodást, ha a Megbízó a 4. pont szerinti 

összeget nem fizeti meg. A Megbízó szüntetheti meg azonnali hatállyal a jogviszonyt, ha az 

Üzemeltető az e szerződéssel vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

 

11. A Megbízó képviselője e jogviszony fennállása idején: 

Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető 

telefonszáma: 94/553-030; 0630/4913564 

Az Üzemeltető képviselője a jogviszony idején: 

Baranyai Vilmos  

telefonszáma: 0630/9322583 

 

12. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket 

mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 

eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.  

 

13. A Szerződő Felek valamennyi olyan kérdésben, amiről ebben a szerződésben külön nem 

rendelkeztek, a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. 

 

Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Szentgotthárd, 2014. ……………………………..….. 

 

 

 
……………………………………… 
Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 
Képv.: Huszár Gábor polgármester 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. szeptember  24-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014. 

program végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 177/2010. számú képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat évente 2 

alkalommal foglalkozik az idegenforgalmi intézkedési tervben foglaltak megvalósulásával. A 

Képviselő-testület legutóbb 2014. márciusában tette ezt meg. 

 

A beszámoló elkészítéséhez megkértük a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület, a 

Gotthárd-Therm Kft. és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület tájékoztatását is, amelyet végül 

kiegészítettünk a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységével. A február óta eltelt szűk fél 

év eseményei, változásai – szereplőkre lebontva - a következők: 

 

 

A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI EGYESÜLET: 

 

Az Egyesület a csatolt tájékoztatást küldte a napirenddel kapcsolatban (lásd: 1. számú 

melléklet). Főbb tevékenységeik az elmúlt fél évben – részletesebben: lásd: melléklet: 

 

- információs pult felállítása a Fürdőben, ahol hétköznap 9-17 óráig kapnak tájékoztatást 

a turisták, 

- „Hello Szentgotthárd” turisztikai kiadvány elkészítése, 

- TDM honlap arculatának elkészülte, 

- Walldürnben a TDM is képviselte a városunkat, 

- egyeztetések az Őrségi Nemzeti Parkkal, 

- közreműködés a csata konferencia és a Történelmi Napok szervezésében,  

- 1Úton Zarándoknap szervezésében való részvétel. 

 

A levél azon javaslatát, amely szerint a következő idegenforgalmi intézkedési terv 

elkészítéséhez is kikérjük a turisztikai szakemberek véleményét, támogatjuk. 

 

 

GOTTHÁRD-THERM KFT: 

 

A Kft. ügyvezetője is küldött tájékoztatást az anyaghoz – lásd: 2. számú melléklet. Ebből az 

látható, hogy a Fürdő is aktívan részt vállalt a város idegenforgalmi tervében foglaltak 

megvalósulásában, főbb pontokban az alábbiak szerint: 

 

- fejlesztette a strandját az Önkormányzat által biztosított 18 millió forintból, 

- a májusi, nemzetközi konferencia vendégei számára a csatához kapcsolódó fürdőzési 

lehetőséget biztosított,  
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- hozzájárult a Szentgotthárdi Történelmi Napok sikeréhez azzal, hogy török fürdővé 

alakulva egy igazán különleges programelemévé vált, továbbá biztosította nemcsak a 

városba érkező vendég-delegációk egyik étkezését is, de jórészt a rendezvény 

marketingjét is, 

- megnyitásának 7. évfordulójára ünnepi hétvégét szervezett, 

- az Őrségi Nemzeti Parkkal és az Őrséggel kapcsolatot tart(ott). 

 

Pozitív változásként értékeli az Igazgató, hogy megújultak a város köztéri tájékoztató táblái, 

illetve, hogy a Városházi Esték kiköltözött a város főterére. A szálloda zárva tartásából eredő 

problémákat megpróbálják ugyan enyhíteni különböző akciókkal, de minőségi szálláshelyek 

nélkül nem tudják jelentősen javítani a helyzetet. További negatívumként említi, hogy a 

termelői piac nem működik, a város vonzóvá tétele érdekében nem történt előrelépés, 

parkolási nehézségek továbbra is vannak, illetve a közlekedés továbbra is nehézkes a 

városban. 

 

 

PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET: 

 

Az Egyesület – a Látogatóközpont működtetésén túl – más közvetlen turisztikai feladatot nem 

lát el az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az Egyesület által megküldött 

beszámoló az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. Az általuk végzett főbb, kapcsolódó 

tevékenységek: 

- működtette a Turisztikai Információs Központot, terjesztette / árusította a helyi 

kiadványokat, egyéb programokat, 

- csoportoknak idegenvezetést tartottak, 

- az egyesület honlapját folyamatosan frissítették a programokkal, 

- a szállásadókat heti szinten tájékoztatták a város programjairól, 

- folyamatosan frissítették a kiadványaikat, 

- figyelmet fordítottak az egyes programok szélesebb körben való megismertetésére – 

közösségi oldalak használata, a Magyar Turizmus Zrt. honlapján (itthon.hu) való 

megjelenés, programturizmus.hu-n való megjelenés stb., 

- a szentgotthárdi és az őrségi kistérségben található kézművesek, helyi termelők listáját 

folyamatosan frissítették. 

 

 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 

 

„közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít az 

ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli és időbeli 

harmonizálását is,” 

 

 Mivel idén a szentgotthárdi csata 350. évfordulóját ünnepeltük, a programok 

összehangolására a Hivatal továbbra is működtette a Jubileumi Munkacsoportot. Az 

üléseken elhangzó információkat a Hivatal összegezte és aktualizált, és mint közös 

éves esemény naptárat, a város honlapján folyamatosan megjelenítette. A Jubileumi 

Munkacsoport hol teljes, hol – szükség szerint - szekció formában, de folyamatosan 

ülésezett, részletekbe menően egyeztetve a megvalósuló rendezvények egyes elemeit.   
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 Az évforduló kapcsán Mogersdorf település képviselőivel több alkalommal is 

egyeztetéseket tartottunk. 
 

„a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések 

(utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása, 

túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások kialakítása pl. 

sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása” 

„a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása)” 

 

 Az elnyert pályázati támogatásból megvalósítottuk „A szentgotthárdi gyermek-

kalandparkot” (játszóteret) a rábakethelyi városrészen, átadására szeptember 26–

án kerül sor.  

 A közterek- és parkok rendben tartása vonatkozásában a Közös Önkormányzati 

Hivatal megállapodást kötött városi parkfenntartásra a SZET Szentgotthárdi Kft-

vel, amelynek része a virágosítás is. A városrészek virágosítására a városrészi 

egyesületekkel kötöttünk támogatási megállapodást. 

 Szintén az intézmény-felújítások kapcsán említhető meg a mozi fejlesztése is, 

amelynek az idegenforgalom fejlesztésére hatása van, hiszen ez is hozzájárul az 

ideérkező vendégek igényeinek kiszolgálásához. A SZET Szentgotthárdi Kft. és a 

Hivatal koordinálásával megvalósult az előtér teljes átépítése, benne a vízesblokk 

kialalkítása és a külső homlokzat felújítása is. Folyamatosan zajlanak az 

egyeztetések a mozi indításáról és működéséről is. A hivatalos átadásra – ünnepi 

keretek között - október 04-én kerül sor. 

 Szintén turisztikai fejlesztés a Hársas tónál, a strand közelében épülő, 40 m2 

alapterületű fedett esőbeálló és az a tájbaillő, 20 m2 alapterületű faépítmény is, 

amely a büfé üzemeltetésére alkalmas. 

 A várkerti parkolók folyamatban lévő megvalósítása jelentősen javítani fogja a 

városunkba érkezők parkolási lehetőségeit. 

 Szót kell ejtenünk az épülő műfüves labdarúgó pályáról, valamint a már el is 

készült, új tekepályáról - mint idegenforgalmat érintő, önkormányzati 

beruházásokról is. Mindkettő fejlesztés  tovább szélesíti a helyben elérhető, az 

idegenforgalomhoz is jelentősen kapcsolódó, szabadidős sport-tevékenységek 

körét. A sporttelep használatával, a tekepálya működtetésével kapcsolatban 

megállapodások előkészítése zajlik. 

 A tavalyi évben fel nem használt idegenforgalmi alap pedig – a Képviselő-testület 

döntése értelmében - lehetőséget biztosít a belvárosi wi-fi hálózat kiépítésére és a 

készülő térségi turisztikai honlap telefonos aplikációjára is. A wi-fi szolgáltatással 

közvetlenül meg tudjuk szólítani a turistákat, olyan időpontokban – napi 24 órában 

-  és olyan helyeken is, amire eddig nem volt lehetőség. A hálózat kiépítésénél a 

meglévő növényzet leárnyékoló, a wifi kapcsolatot lehetetlenné tevő hatásai miatt a 

korábbi tervekhez képest új elképzelések kialakítását és új felméréseket igényelt 

ami miatt a kialakítással csúszásban vagyunk, viszont jelenleg előrehaladott 

egyeztetések zajlanak a hálózat  működésének indítására. 
 

„egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és megvalósítása”  

 

 A Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével a Szentgotthárdi 

Horgászegyesület nyújtott be pályázatot a szentgotthárdi Hársas-tó környéki 
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túraútvonal fejlesztése. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, fedett padokat (2 

db) helyezünk ki a Mária – úthoz kapcsolódva, illetve a Mária zarándokút 

szentgotthárdi szakaszán rövidesen információs táblákat is helyezünk ki ami a 

jelzésekkel felfestett úton ad információkat az arra haladóknak. A táblák olyan 

tájékoztatást nyújtanak, hogy mi milyen távolságban található, hol lehet letérni a 

kijelölt útról és eljutni a település egyes részeibe, mi az, ami mellett éppen most 

halad el az út (Parkerdő, Hársas-tó, Rábakethelyi templom, Brenner Kápolna, 

Barokk templom).  

 A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatára sikeres pályázatot állított össze a 

Hivatal, a pályázati támogatásból a kolostorépület előtt helyeztük el Robert Leeb 

ciszter apátról készült faszobrot. A várost alapító ciszterci rend vezetője egyik 

kezében kulccsal, a lába előtt az apátság épületének makettjével látható. Az 

átadásra 2014. május 05-én, Gotthárd napján került sor. 

 Az augusztus 16-án első alkalommal megrendezett 1Úton Nemzetközi Zarándoklat 

egyik országosan is kiemelt helyszíne Szentgotthárd volt, aminek szervezését az 

önkormányzat anyagilag is egyéb segítség nyújtásával is támogatta. Az esemény 

kapcsán az országos szervezők Szentgotthárdot jelölték meg a legsikeresebb 

szevezőnek. 
 

„a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása” 

„információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy túraútvonalakat 

is magában foglaló térkép kihelyezése a városban,” 

„egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, információs 

térképpel ellátott kiadványok készítése,” 

 

 Korábbi beszámolókban is már említettük, hogy Vasvárral közösen nyújtunk be 

pályázatot a szentgotthárdi csata 350. évfordulójának méltó megünneplése kapcsán 

– térségi LEADER pályázat. A pályázat összeállítása a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület és a Weöres Sándor 

Színház bevonásával történt, a benyújtást számos megbeszélés / egyeztetés előzte 

meg.  

- A pályázat részeként májusban megszerveztük a „Szentgotthárd-Vasvár 1664 

Háború és Béke Zrínyi Miklós korában” című nemzetközi történelmi 

konferenciát. A magyar előadók mellett a Franciaországból és a Törökországból 

érkező professzoroknak köszönhetően egy új nézőpontból is 

megismerkedhettek az érdeklődők az 1664-es történésekkel. A tudományos 

értekezés előadói és résztvevői is elégedetten zárták a kétnapos rendezvényt.  

- Szintén - részben a pályázat keretei között - szerveztük meg és bonyolítottuk le 

a Szentgotthárdi Történelmi Napokat július 31 és augusztus 03. között. A 

rendezvényről itt részletesebben nem írunk, de túlzás nélkül megállapíthatjuk, 

hogy megérte a több hónapos, erőfeszített előkészítő és a lebonyolító munka, 

nagyon jó visszajelzéseket kap Önkormányzatunk a rendezvényt illetően. 

- megújítottuk a belvárosi, köztéri tájékoztató táblákat. 
Nemrég megkaptuk az értesítést arról, hogy pozitív elbírálást nyert a pályázatunk, 

így év végéig még további fejlesztéseket is meg tudunk valósítani a támogatásból: 
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pavilonok beszerzése, verhető érme készítése, álló üveg tájékoztató táblák a városi 

épületekhez, a Történelmi Napokhoz kapcsolódó interaktív honlap elkészítése, több 

állomásból álló hadiösvény kialakítása, a helyi múzeumban a szentgotthárdi 

csatáról állandó kiállítás megvalósítása, csatajelenetet ábrázoló táblák elkészítése 

(ahol a jövőben az idelátogatók izgalmas fotót készíthetnek magukról a 

„csatában”). Sok munkát igényel a térségi turisztikai kiadvány összeállítása is 37 

oldalon, 4 nyelven, térképpel ellátva - a szentgotthárdi csata és a térség 

bemutatásával. A legnagyobb falat mégis a szentgotthárdi csata kiadvány megírása 

és összeállítása lesz, 400 oldalon. Ráadásul mindezt a felsorolást december 31-ig 

kell megvalósítanunk! 

 Jelentős felkészülést és szervező munkát igényelt a 2014. augusztus 27-29. közötti 

Országos Főépítészi Konferencia megrendezése is. A „település - természet – 

ember” mottó alatt szervezett rendezvény jól sikerült, a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület és a Gotthárd-Therm Kft. közreműködése feltétlen említést érdemel. 

 Az EUROVELO 13 Fesztivál az előzetes várakozásokhoz képest csökkentett 

tartalommal és létszámmal megvalósult, a nemzetközi kerékpáros találkozónak 

augusztus 20-22. között adott helyet Szentgotthárd.  

 Augusztus 16-ára, a Nagyboldogasszony felszentelésének 250. évfordulójára 

szerveztünk különleges zenei koncertet: Szakcsi Lakatos Béla és Kathy Horváth 

Lajos fellépése a barokk kolostorépület hátsó teraszán méltó mozzanata volt a 

megemlékezésnek. A koncertől (és a Történelmi Napok rendezvénysorozatról) film 

is készült, amelynek bemutatása a mozi avató ünnepségén várható. 
 

„helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása.” 

 

 Önkormányzati fenntartásba kerülése óta a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum egész évben, keddtől-szombatig látogatható. A Hivatal és az 

intézmény a felső emelet átalakítását tűzte ki célul, ehhez azonban továbbra sem 

kaptunk még külön engedélyt - Hivatalunk újra felvette a kapcsolatot az Emberi 

Erőforrások Minisztériummal. A tervek szerint ezen a szinten - a tavaly áprilisában 

avatott „Ciszterek Szentgotthárdon” címmel állandó kiállítás mellett - helyet kapna 

a Történelmi Napok során már felavatott szentgotthárdi csatáról szóló állandó 

tárlat is, amelynek látványos eleme az időközben szintén elkészült digitális 

terepasztal is. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt időszakban több, az idegenforgalmat is érintő előterjesztést is tárgyalt a Képviselő-

testület: a turizmus fejlesztésére szánt 20 millió forintról való döntés, a sportturisztikai 

lehetőségeinket és teendőinket taglaló előterjesztés valamint a helyi gazdaságfejlesztési 

program részeként is. Vannak eredményeink, de van még bőven tennivalónk ezen a területen. 

Úgy tapasztaljuk, hogy önkormányzati beruházások és koordináció nélkül nem jellemző az 

előrelépés, ezért – különösen a feladatok és szereplők összehangolására - nagyobb figyelmet  

kell fordítanunk a jövőben. Ehhez új strukturára, új működési megoldásokra van szükség, 

melyek kialakítása már elkezdődött. 
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Az Önkormányzat aktuális, 2012-2014. évekre vonatkozó idegenforgalmi intézkedési tervét 

csatoljuk a beszámolóhoz (4. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

beszámolót megismerni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Intézkedési 

Terv 2012-2014. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja / 

az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

……………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 15. 

 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

TDM beszámolója 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

Gotthárd-Therm Kft. beszámolója 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 7. 

Tel/Fax: 94/554-106 

e-mail: muvhaz@sztgnet.hu 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2014 január és  augusztus között az alábbi 

idegenforgalmi tevékenységet végezte. 

 

A Színház épületében működő Turisztikai Információs Központ április 1. és szeptember 30. 

között hétfőtől-péntekig 9:00 – 16:30; szombaton 9:00 – 14:00-ig, valamint rendezvények 

napjain azok időtartama alatt áll az érdeklődők rendelkezésére. Téli nyitva tartás: október 1. 

és március 31. között hétfő - péntek: 9:00 – 16:30-ig, illetve rendezvények napjain azok 

időtartama alatt. 

 

A betérő turistákat továbbra is széles körű információval láttuk el, valamint csoportoknak 

idegenvezetést tartottunk, lehetőséget biztosítva a templom külön megtekintését is. 

 

Az alábbi táblázatban összehasonlíthatók a 2013-2014. év eleji adatok. Látható, hogy ebben 

az évben is minimális volt az év elején a látogatók száma, a tavalyi évhez hasonlóan.  

A nyári hónapok számai is hasonlóképpen alakultak. A Történelmi napok növelték meg 

jelentősen az augusztus havi látogatottságot. 

 

 

mailto:muvhaz@sztgnet.hu
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2014. 

 

Hónap EGYÉNI LÁTOGATÓK CSOPORTOS LÁTOGATÓK 

 2014. belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb 

Január 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Február 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Március 9 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Április 10 13 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 

Május 56 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Június 84 50 7 0 0 5 1cs/15 f 1cs/8fő 0 0 0 0 

Július 130 35 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 

Augusztus 194 90 30 7 0 9 3 cs/45 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN: 490 204 44 12 1 30 4cs/15f 1cs/8fő 0 0 0 0 

Egyéni látogatók  

2014.01- 2014.08 

Csoportos látogatók  

2014.01- 2014.08 

 

781 fő  5 csoport  - 68 fő  

 

2013. 

 

DÁTUM EGYÉNI LÁTOGATÓK CSOPORTOS LÁTOGATÓK 

2013 belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb 

Január 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Február 17 3 0 0 0 0 1 (18 fő) 0 0 0 0 0 

Március 19 0 0 0 0 0 0 1 (13 fő) 0 0 0 0 

Április 14 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Május 77 21 5 0 0 1 3 (26 fő) 0 0 0 0 0 

Június 54 36 7 2 0 0 2 (80 fő) 0 1 (8fő) 0 0 0 

Július 148 35 18 10 0 8 0 0 0 0 0 0 

Augusztus 123 40 8 0 5 10 1 (35 fő) 0 1 0 0 0 

 

Egyéni látogatók  

2013.01- 2013.08 

Csoportos látogatók  

2013.01- 2013.08 

686 fő  9 csoport – 180 fő 

 

Egyéb tevékenységek: 

 

Az egyesület honlapját napi szinten frissítettük, folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket 

programjainkról, térséghez kapcsolódó látnivalókról. 

 

A szállásadókat heti szinten tájékoztattuk a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a város 

programjairól, eseményeiről, idegenforgalmi felhívásokról. Folyamatosan frissítettük 

ingyenes kiadványainkat, mellyel színesebbé tettük információs anyagainkat az idelátogatók 

számára. 

 

Nagy figyelmet fordítottunk az egyes programok szélesebb körben való megismertetésére – 

közösségi oldalak ( facebook ) használata, a Magyar Turizmus Zrt. honlapján (itthon.hu) való 

megjelenés, programturizmus.hu-n való megjelenés stb.), melyek segítségével országos 

szinten is megismertethetjük rendezvényeinket. 
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A Szentgotthárdi és az Őrségi Kistérségben található kézművesek, helyi termelők listáját 

folyamatosan frissítjük. Ezek az információk többször fontosak voltak már látogatói 

érdeklődés folyamán és a rendezvények szervezésénél is. 

 

Az információs központban továbbra is lehetőség van ingyenes kiadványok elérésére, 

valamint árusítjuk a Kilátó kiadványt és a Kaland & Játékot. Megvásárolhatók továbbá 

ajándéktárgyak és Szülőföld Könyvkiadó által megjelentetett könyvek (pl. Szentgotthárd új 

könyv, a Szentgotthárd és a Rábavidék, Az én városom Szentgotthárd, stb) 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 15. 

 

 

       Kiss Éva 

         elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

IDEGENFORGALMI  

INTÉZKEDÉSI TERVE   

2012-2014 
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2012. ÁPRILIS 25.
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I. BEVEZETÉS 
 

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges 

teendőket mutatja be 2014. december végéig bezárólag.  

 

Az idegenforgalom alapjainak lerakása nagyobb részt megtörtént. A jövőben elérendő cél 

továbbra is a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a turisztikai szezon 

széthúzásával a bevételek növelése, változatos kulturális programokkal és a környezetünkben 

levő „még érintetlen természet” adta lehetőségek kihasználásával.  

 

Ehhez fejleszteni szükséges a turisztikai projektek összehangolt kínálatát, minőségét, a 

marketing tevékenységünket továbbá biztosítani szükséges a megvalósításukhoz szükséges 

humán/pénzügyi erőforrásokat. Az Intézkedési Terv a megvalósítandó cél érdekében 3 fő 

intézkedés csoportba rendszerezve tartalmazza a teendőket. 

 

 

 

II. CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

 

1.) A KOMPLEXITÁS MEGTEREMTÉSE 

 

 

1.1. TERÜLETI (FÖLDRAJZI) SZINTEN: 
 

Szentgotthárd város és kistérsége illetve az őriszentpéteri kistérség, azon belül is leginkább az 

őrségi maghoz tartozó nyugati települések földrajzilag egy területet alkotnak, nemcsak a 

köztudatban, hanem hasonló adottságai szempontjából is, de a legjelentősebb összekötő 

kapocs az Őrségi Nemzeti Park. Ezt a két kistérséget választják a vendégek utazási 

célterületként, hiszen itt találja meg azoknak a vonzerőknek az összességét, amelyek 

kiegészítik egymást.  A térségek szállásadói közösen tudják a szállásigényeket kielégíteni, 

főleg nagyobb rendezvények idején. A szezon széthúzás érdeke is az együttes kínálatot 

kívánja meg. Rossz idő esetén a szentgotthárdi élményfürdő, a barokk épületegyüttesek, a 

környék vallási emlékhelyei kiegészítik az egész térségre jellemző aktív turisztikai 

ajánlatokat. 

 

Az Őrség nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik, kiváló „hívó szó”, ezért rendkívül fontos a 

velük való együttműködés, a tájegység vonzerejének kihasználása. Az együttműködés során 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kölcsönös előnyök szerzése mellett Szentgotthárd és 

környékének, a „Vendvidéknek” az idegenforgalma is beívódjon a köztudatba, illetve egy 

folyamat részeként hasonló ismertségi szintet érjen el, mint az Őrség. Szentgotthárdnak azt 

kell elérnie, hogy ne másodlagos, vagy harmadlagos, alternatív célpont legyen, hanem 

elsődleges. 

 

A Hármashatár városaként és egyébként is, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve 

szükségesnek látszik, hogy – a hazai turizmusra való támaszkodás mellett - a külföld felé is 

nyisson a térség. Ismerté és piacképessé kell magunkat tenni más országokban is. 
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FELADAT:  

 A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve 

mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az 

Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmentek létrehozása 

illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van 

szükség, amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe 

kell integrálni. A létrejövő menedzsmentek feladata a hatékony együttműködés 

feltételrendszerének és csatornáinak kiépítése. 

 Az Őrséggel való együttműködésen belül / mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy 

Szentgotthárd és környéke – minél szélesebb körben - elsődleges turisztikai célponttá 

váljon -> meg kell találni és fejleszteni, hangsúlyozni, reklámozni kell a ránk jellemző 

specifikumokat, turisztikai attrakciókat (Vendvidék és jellegzetességei, Rába és a vízi 

turizmus, Szentgotthárd, mint a barokk út kapuja, wellness- és egészségturizmus, stb.) 

 Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát piacképessé kell tenni külföldön is -> a 

külföld felé történő nyitáshoz szükséges marketing stratégia kidolgozása és 

végrehajtása. 
 

1.2. A HELYI SZEREPLŐK SZINTJÉN: 
 

A térség turizmusának jövője attól függ, hogy meg tudjuk-e valósítani az egyes termékek 

fejlesztésében és értékesítésében a szereplők összefogását, képesek vagyunk olyan rendszert 

működtetni, ami képes az egyéni érdekeket és célokat integrálni, együttes fellépéssel. Bár 

történtek előrelépések ezen a téren, továbbra is hiányzik a „gazda” az idegenforgalom 

területén Szentgotthárdon! Még az önkormányzat szintjén, a Polgármesteri Hivatalban sincsen 

idegenforgalmi referens – a témával az adott szituációtól függően foglalkoznak ügyintézők. 

Kellene ezen a téren is előre lépni Jelenleg nincs egy olyan szervezet a városunkban / a 

térségben, amely hivatalosan is összefogná ezt a területet és elégséges irányítói, koordinálói 

jogosítványokkal lenne felruházva. Több értékes, vendégcsalogató attrakció van a városban, 

azonban az összehangolásuk, az egységes megjelenés továbbra sem megoldott. A helyi 

szereplők programkínálatának időbeli és „műfaji” összehangolása pedig elengedhetetlen: cél 

kell legyen, hogy az egyes helyszínek kínálata, a rendezvények  ne versenytársak legyenek, 

hanem egymást kiegészítve nyújtsanak az idelátogatóknak változatos programokat. 

 

Fontos befolyásoló tényező a helyiek viszonya a turizmushoz és a turistákhoz, hiszen a 

vendégszeretetnek központi és kommunikált tulajdonságnak / értéknek kell lenni. Fórumot és 

csatornát kell biztosítani az ilyen jellegű véleményeknek, tapasztalatoknak és természetesen 

az ötleteknek is. 

 

FELADAT: 

 valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szervezet (helyi turisztikai desztináció 

menedzsment) mielőbbi létrehozása és működésének feltételeinek megteremtése, 

ennek során a hatékony együttműködés, az egységes megjelenés, a koordináció és 

információáramlás, a partnerség megteremtése a helyi szereplők között. 

 a lakosság, beleértve az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek 

„vendégbarát” szemléletformálása. 

 

 

 

2.) KÍNÁLAT- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 
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A nálunk meglévő, érintetlen, háborítatlan természet adottságainál nincs is jobb termék, 

önmagában ez persze nem elég: a környéken termelt ökotermékeket fogyasztva aktív 

mozgással, vagy a termálpark szolgáltatásait igénybe véve a civilizáció kellemetlen 

hatásainak kizárásával együtt kell kínálni ezt. Az elmúlt években több pozitív változás is 

történt ezen a téren, azonban még mindig rengeteg a tennivaló: a szolgáltatások körének 

bővítése, azok egymásra épülésének megteremtése, a hiányosságok fokozatos felszámolása 

illetve a szolgáltatásokhoz / termékekhez való hozzájutás / infrastruktúra feltételrendszerének 

javítása továbbra is fontos feladat. Mindezekkel párhuzamosan folyamatos figyelmet kell 

fordítani a város vonzóvá tételére - úgy általában, ennek során az intézmények / középületek / 

közterek- és parkok felújítására, rendben tartására illetve nem mellékesen a helyi 

közbiztonság fokozására. 

 

Térségünk egyik nagy lehetősége az un. „ökoturizmus” továbbfejlesztése. A térség 

adottságaira alapozva ez lehet pl. gyümölcs, gomba, tökmag feldolgozása. Ezen termékek 

előállításához és értékesítéséhez szükséges szolgáltatásokat végző vállalkozások bevonása, 

ösztönzése. A jellegzetes tájtermékeinkre koncentrálva kell megjelenni a piacon, általa pedig 

egy olyan védjegyet létrehozni, amely alkalmas e tájtermék megjelölésére és garantálja a 

minőségét. Meg kell találni azokat a terméket, amelyet akár kizárólag ez a térség kínál  

jellemzően (pl: dödölle, gomba), amelyekre kulturális- és/vagy gasztronómiai programokat/ 

fesztivált lehetne felfűzni. Nem mellesleg a főbb, helyi turisztikai szereplőknek is igénye van 

a megfelelő mennyiségben (és minőségben) előállított ökotermékekre.  

 

Az aktív turizmus további fejlesztése is a következő időszak feladatai között kell szerepeljen:  

 a vízi-turizmus fejlesztése érdekében a Rába komplex turisztikai hasznosítása már 

folyamatban van. Kikötőhely található kb. 10 kilométerenként, néhol már információs 

tábla is található, túrázókat segítő kiadvány is jelent meg. Ezeket az információs és 

infrastrukturális lehetőséget kell tovább fejleszteni. A térség vadban, halban gazdag, 

kitűnő feltételeket biztosít a vadász és horgászturizmus felvirágoztatásához is.  

 a kerékpáros turizmusra a térség jó lehetőségeket nyújt, bár jelenleg nincs megfelelő 

összefüggő kerékpárút hálózat -> a kerékpárutak építésén túl a kapcsolódó 

infrastruktúra (kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások) fejlesztése is szükséges. 

 a bakancsos turizmusra, azaz a természetjárásra szintén valamennyi település 

környezetében jó lehetőség van. Elsősorban a túraútvonalak megtervezése, 

kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása szükséges marketing kiadványokkal és térképi 

megjelentetéssel együtt. 

 lovas turizmussal is egyre több vállalkozó foglalkozik, de szintén nagyon komoly 

előrelépésekre lenne szükség ezen a téren is. Lovas terápiás programok kialakítása, 

túraútvonalak, szálláshelyek a lovakkal érkezőknek, információs kiadványok, 

térképek.   
 

A kulturális turizmus sem elhanyagolható terület. Szentgotthárd történelmi öröksége, a 

ciszterci „hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez, és 

felveti az egyházi turizmus erősítését is, benne helyi/térségi programút kialakítását vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségét. A kulturális / történelmi örökségünkre 

épülő, már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése mellett akár új egyedi, sajátos és 

nemzetközi hatókörű programsorozatok indítása is felmerülhet. Korábban már felmerült, de 

még meg nem valósított ötlet erre „Szent Gotthárd napjának” (május 05.) megünneplése. 

Szent Gotthárd, a város névadó szentje, alakjához kultuszt lehetne teremteni, amely egyben a 

város kulturális-turisztikai védjegye lehetne, egyben megalapozhatná a város külföldi 

ismertségét.  
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FELADATOK: 

 a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések (utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek 

kialakítása, túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások 

kialakítása pl. sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása, 

 a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, 

virágosítás, a közbiztonság fokozása), 

 a barokk templom látogathatóvá tétele -> egyeztetve az egyház képviselőjével, 

 a turisták bevonzása a Látógatóközpontba, a nyitva tartás igényeknek megfelelő 

alakítása,   

 a tematikus attrakciók bővítése: lovas, kerékpáros, vízi stb., 

 az „ökoturizmus” továbbfejlesztése -> az előállító vállalkozások bevonása, a 

jellegzetes tájtermékeinkre védjegy létrehozása, ezekre kulturális- és/vagy 

gasztronómiai programok/ fesztiválok/kiállítások felépítése, 

 egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más 

programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és 

megvalósítása,  

 a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos 

programsorozatok indítása (lásd: „Szent Gotthárd / Gotthárd barát napjának” 

megszervezése, „Hármashatár-nap” megrendezése), 

 szakképzett csoportvezetés, a városi látnivalókhoz hozzá lehessen férni -> 

idegenvezetői bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és elkötelezett emberekkel,  

 testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása -> testvérvárosi nap/ok 

megrendezése évente,  

 főtér: nyáron promenád jelleg, évszakonként „új ruhája” –hangulata legyen, 

esztétikus kirakatok, hangulatos, igényes teraszok kialakításának ösztönzése, 

 helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai 

kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása. 
 

 

 

3.) MARKETING FEJLESZTÉS: 

 

A marketing mind stratégiai, mind operatív szempontból nagyon fontos összetevője a 

sikernek. Elengedhetetlen, hogy az információk eljussanak a célcsoportokhoz, illetve, hogy a 

tapasztalatok, visszajelzések folyamatosan segítsenek bennünket a további lépések 

megtételében - a sikeres marketingtevékenység elengedhetetlen összetevője a visszacsatolás. 

Tudnunk kell, vajon a turista tapasztalata és élménye hasonlít-e arra, ami szándékunk szerint 

történt. A leszűrt tapasztalatokat be kell építeni a kínálatba, fejleszteni, javítani, módosítani 

kell azok alapján. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt tartózkodó vendég maga 

egyben potenciális jövőbeni vendég és igen hatékony (vagy veszélyes) marketing csatorna is. 

 

Fontos szempont ennek során az egységesség megteremtése is, hiszen a gyakorlatban 

megvalósuló együttműködésnek többek között a kommunikációban, a megjelenésben is 

tükröződnie kell. Kiemelkedő jelentőséggel bír a márkaépítés, a márkamenedzsment és az 

egységes arculat megteremtése is, amely nem csupán a kommunikációra, hanem a térségünk 

turisztikai és egyéb kínálatának megjelenési formáira is vonatkozik. A megjelenés során az 
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egységes szimbólumrendszer, logo /szlogen / szín / formavilág alkalmazása indokolt, amely a 

térség egységét, a turizmus fejlesztésének átgondoltságát és tudatosságát is szimbolizálja. 

 

FELADATOK:  

 helyi információs rendszer kidolgozása -> pl. MINICARDS - egyszerűen rátaláljanak 

a turisták a nevezetességekre, látnivalókra, megfelelő tájékoztatást nyújtva, 

egyszerűek, jól használhatóak legyenek, állványokon kell elhelyezni, ott ahol 

leggyakrabban előfordulnak a turisták.  

 információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók 

(barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, 

bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy 

túraútvonalakat is magában foglaló térkép kihelyezése a városban, 

 egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak 

attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a 

Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, 

információs térképpel ellátott kiadványok készítése, 

 koordinálni és biztosítani kell a helyi szereplők egységes megjelenését a nemzetközi és 

hazai országos és régiós vásárokon, kiállításokon, egyéb turisztikai fórumokon,  

 a közvéleményt folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról, a térség értékeiről, a 

turisztikai attrakciókról, a fejlesztési elképzelésekről,  

 a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló 

rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése,  

 közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít 

az ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli 

és időbeli harmonizálását is, 

 a helyi és országos médiával szoros kapcsolat kiépítése és fenntartása.  

 
 

Szentgotthárd, 2012. április 25. 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 24.-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  szeptember hónapban nem ülésezett, viszont több érintett tag is 

részt vett a 2014. szeptember 08-i  negyedéves Kontroll megbeszélésen. Így a Hivatal 

dolgozói és  a Pannon Kapu Kulturális Egyesület  képviselői meg tudták beszélni a 

szeptemberi – októberi tervezett programokat, a programok szervezésével kapcsolatos 

feladatokat: 

- szeptember 6-án volt a Határnyitás évfordulójára szervezett rendezvény 

- szeptember 13-ra tervezte a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Zöld Szentgotthárd 

Fesztivált , melyen első alkalommal Krumplis ételek Fesztiváljára is sorkerült volna – sajnos 

az időjárás miatt a 13-ra tervezett programok elmaradtak. ( A Zöld Szentgotthárd cím átadását 

a Mobilitás Napja keretében rendezendő Sportnapon kívánják átadni.) 

- szeptember 21-én a Mobilitás Napján az EFI Iroda közreműködésével a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület Városi Sportnapot szervez a Széll Kálmán téren – különböző sportágak 

bemutatójára,  kerékpártúrára, sportolásra lesz a résztvevőknek lehetőségük. 

- Előreláthatólag szeptember hónapban Országzászló avatására is sor kerül – ezzel 

kapcsolatos teendőket a SZET kft. végzi. 

- Ugyancsak még szeptember hónapban – amennyiben visszajelez – Áder János köztársasági 

elnök úr fogadására is sor kerülhet. 

- Október 4-én a felújított  Mozi átadó ünnepsége lesz – felelősök: SZET Kft – Sebestyén 

Dénes, Hivatal. 

- Előzetes tervek szerint idén az október 23-i ünnepség 22-én a késő délutáni órákban az ’56-

os Emlékparkba történő sétával, ottani   rövid megemlékezéssel, majd a Hősi Emlékműnél 

koszorúzással , ünnepi beszéddel zajlik. 

 

 

2014. szeptember 09-én a szentgotthárdi csata évfordulója alkalmából készítendő 

CSATAKÖNYV kiadásával kapcsolatban megbeszélés zajlott, melyen részt vett Dr. Gábor 

László , Farkas Csaba a kiadó képviselője, Szép Renáta, Csicsai Dóra, Molnár Piroska és 

Domiter Judit. Farkas Csaba elmondása szerint a könyv 21x30cm-es, 400 oldalas, 500 

példányban kerül nyomtatásra. A megbeszélésen röviden megegyeztek a könyv felépítéséről: 

- Köszöntő 

- Előszó/bevezető 
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- A CSATA – rövidebb leírás , több képpel, térképmásolattal illusztrálva 

- A  2014. május 16-17-i konferencia anyaga 

- Történelmi napok 2014.  

- Az érintett nemzetek ( angol,  német, francia, olasz, szlovén, török) részére rövid 

összefoglaló írás, nemzetenként 10 oldalban 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2014. szeptember 
 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4 

Településképi bejelentési eljárások: 2 

 

 
 

 

Két ülés között történtek 

2014. szeptember 

 

 Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárásának következtében jelentkező kritikus 

helyzetek kezelése, illetve a további kártételek megelőzése érdekében összeült a szakmai 

operatív stáb a hivatalban. A rekord mennyiségű esőzések következtében a város több 

területén elöntések, villám árvizek és csapadékvíz-elvezetési problémák jelentkeztek. 
Ezeken a helyeken a vízgyűjtő terület figyelembevételével el kell végeztetni a 

csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálatát, újraméretezését, ahol lehetséges 

alternatív csapadékvíz-elveztési irányokat is ki kell alakítani. A felülvizsgálat alapján 

megállapított beavatkozásokat a jövő évben el kell végezni, erre előzetes becsléseink 

szerint 50-60 millió forint szükséges. Azok a befogadók, amelyek állami tulajdonban, 
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állami szervek kezelésében vannak azok felülvizsgálata, karbantartása nem az 

önkormányzat kötelessége és feladata. A múlt heti vis maior helyzet után megkezdődtek a 

ideiglenes/végleges helyreállítási munkálatok, a keletkezett károkra vis maior támogatási 

igénybejelentést tettünk, amellyel részletesen külön előterjesztés foglalkozik. Az elmúlt 

időszak szélsőségesen csapadékos időjárásának következtében számos probléma 

jelentkezett a város csapadékvíz-elvezető rendszerein, amelyeket a további kártételek 

megelőzése érdekében orvosolni szükséges. Az idei költségvetésben biztosított források 

már teljesen kimerültek, illetve ezekre a forrásokra szerződésekkel rendelkezünk. Sajnos a 

megrendelt munkák teljesítésében komoly csúszások mutatkoznak a kedvezőtlen időjárás 

miatt. Ezek olyan csapadékvíz-elvezetési problémák, amelyek nem lehetnek tárgyai a vis 

maior támogatási igénynek, mivel nem helyreállításokról van szó, hanem karbantartási - 

fenntartási munkálatokról, amelyek a rekord mennyiségű csapadék következtében most 

egyszerre jelentkeznek, illetve olyan helyreállításokról, amelyek valamilyen okból nem 

lehet szerepeltetni vis maior igényként. Több helyen szükség van az átereszek átépítésére 

(Zrínyi utca – Felső utca, Bem J. utca, Kis utca stb.), a leszakad átereszek (Kis utca, 

Felsőmező utca, Tótfalusi utca, Alsó utca stb.,) helyreállítására, nyílt csapadékvíz-

elvezető árkokon a folyásfenék korrigálására, az árkok iszapolására (Alsó utca, Tóth Á. 

utca, Radnóti M. utca stb.), a  sérült árok burkolatok helyreállítására (Zsidai utca, Móricz 

Zs. utca stb.), illetve idei keretből megrendelt 2800 fm hosszúságú  zárt-csapadékcsatorna 

mostásokhoz képest további 2000 – 2500 m-en szükséges azonnali beavatkozás (Tóth Á. 

u., Mathiász A. utca, Mátyás király u., Jókai M. utca, Rábafüzes városrész, Tótfalusi utca 

stb.). 
 

 Folyamatban van az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő zárt-
csapadékcsatorna hálózat (átereszek) 2803,40 fm hosszúságú szakaszának mosatása. A 

szélsőségesen csapadékos időjárási körülmények miatt további a már megrendelt 

mennyiségnek megfelelő csatorna-hálózat mosatását is el kell végeztetni a további 

kártételek megelőzése érdekében.  Kivitelező: HEPI-HP Kft. Bucsu 
 

 Folyamatban van a Szentgotthárd, Zrínyi Miklós utca – Brenner J. tér – Kethelyi utca 
környezetében a csapadékvíz-elvezetésének rendezése (20 fm-en a beton átereszek 

cseréje, 2 db rácsos áteresz építése, 40 fm beton folyóka, illetve zárt vezeték építésére, 40 

+ 25 fm árok iszapolására, 2 db áteresz tisztítására, mosatására) Kivitelező: VÍZÉPTEK 

Bt. Szombathely 
 

 Folyamatban van Szentgotthárd – Rábakethely városrészen a feltárt csapadékvíz-
elvezetési problémák rendezése Mikes K. – Duxler – Vakarcs utcákban, a Felsőmező – 

Radnóti M. – Tóth Á. utca, Zöldmező – Örökzöld utca. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

Szombathely 
 

 Folyamatban van a Szentgotthárd Kethelyi-patak 435 + 40 fm hosszúságú szakaszán a 
meder rendezésére, illetve 1 db út alatti áteresz építésére. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

Szombathely 
 

 Folyamatban van a kertvárosi utcában megrongálódott forgalomtechnikai küszöb 
helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 
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 Megtörtént a Szentgotthárd-Máriaújfalu 2699/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanhoz 
ingatlanbejáró kialakítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

Továbbra sem kaptunk tájékoztatást a Nyugat-Dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól az évek alatt teljesített 

önkormányzati hozzájárulás – 25 millió Ft – felhasználásáról. Megkaptunk viszont 

Labritz Bélától, a Társulásban Szentgotthárd képviselőjétől egy beszámolót ami a 

Társulás 2014. II. negyedévi költségvetési teljesítéséről szól. Bár a kérdésünk nem 

erre irányult, de tájékoztatásul a megküldött anyagot az alábbiak szerint csatoljuk: 

 

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSULÁS 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ának előírása alapján, valamint az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletben foglaltak szerint elkészítettük a Társulás 2014. évi I. 

félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

Az előterjesztés tartalmazza a 2014. évi költségvetés I. félévi költségvetési előirányzatainak időarányos 

alakulását, a tartalék felhasználását, a bevétel  összegének alakulását, valamint a költségvetés bevételi-kiadási 

teljesülésének alakulását. 

 

A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetését a 3/2014(II.13.) sz. határozatával állapította meg.  

 

A költségvetés időarányos teljesítéséről készült beszámoló a tényadatok alapján reális képet ad a bevételek és 

kiadások teljesüléséről, a feladatok készültségi fokáról.  

 

A költségvetés teljesítésének 2014. év I. félévi tényadatai alapján megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása 

az elfogadott költségvetési előirányzatok alapján történt.  

A költségvetés biztosította a feladatellátás pénzügyi feltételeit, a Társulás a mai napig fizetési kötelezettségeinek 

folyamatosan eleget tett. 

A 2014. évi bevételek I féléves teljesítése 6,56 %, amelyet főképp a társult önkormányzatok 31,95 %-os teljesítése 

indokol. 

A működési bevételek  

teljesülésének aránya 41,62 % volt, mely tartalmazza a tagi hozzájárulásokat, a projekthez kapcsolódó 

számviteli elszámolás miatt működési bevételekhez sorolt tételeket. és a kamat bevételeket.   

A felhalmozási célú bevételek 1,45 %-os arányban teljesültek, mely a tagi hozzájárulásokat és a projekt bevételt 

foglalja magában. A projekthez kapcsolódó nagyobb összegű számlák olyan időpontban érkeztek be, hogy a 

szállítói finanszírozás miatt ebben a félévben még nem jelentkeztek sem a bevétel, sem a kiadás tételek.  

Az EU forrásból származó projekt bevételek a következő időszakban mutatkoznak meg a teljesítésben  

ÁFA visszatérülést írt jóvá a Társulás 3.315.000 Ft összegben. 

A  bevételek alakulását részletesen az 1. számú melléklet mutatja be. 

 

Kiadási oldal 
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2014. évben a költségvetés kiadási oldalán 2.247.827 E Ft főösszeggel terveztünk, melyből 2014. I. félévben 

18.238 E Ft, azaz 8,11 % teljesült.  

A működési kiadások tartalmazzák az egy fő közalkalmazott és a 3 fő (PIU vezetője és projekt menedzser, 

pénzügyi szakértő ) külső személyi állományba tartozó személy személyi juttatását, a munkaadókat terhelő 

járulékokat és az ügymenethez szükséges dologi kiadásokat 

A felhalmozási kiadások a következők szerint alakultak: 

o Ingatlan beruházás 3.071 E Ft.  mely összeget a hulladékudvarnál kialakított közműsziget 

megépítésének megvalósítására egyenlítettük ki a ZÁÉV Építőipari Zrt-nek. 

o 2014. I. félévében  a projekttel kapcsolatban beruházásra adott előleg kifizetése történt meg. 

120.650 E FT összegben 

o Felhalmozási tartalék felhasználása nem vált szükségessé. 

A gazdálkodás takarékos volt, a működési kiadások közül a legszükségesebbeket teljesítette a Társulás, a 

személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzat alapján alakult, előirányzat túllépés nem fordult elő. 

A tagi hozzájárulások és a saját bevételek biztosították a bevételi forrásokat, a tárgyévi bevételek meghaladták 

a tárgyévi kiadásokat, így tárgyévi bevételi többlet keletkezett, de a tagi hozzájárulások tekintetében a 

kintlévőség még jelentős. A tagi hozzájárulásokról és azok teljesítéséről a 11. sz.  melléklet szerint történtek a 

befizetések. 

A pénzkészlet alakulását 2014. június 30-i állapot szerint a következő táblázat mutatja be: 

 Likviditás vizsgálata 
  

2014. év I. félévében a Társulás pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Ft-ban 

         
 NYITÓ PÉNZKÉSZLET 

422.392.162 

Bevételek l.sz. melléklet +147.488.943 
 

Kiadások 2. sz. melléklet -18.237.856 
 

Sajátos elszámolások (ÁFA nélkül) -130.500.415 
 

Záró pénzkészlet 421.142.834 
 
 

Záró pénzkészlet megoszlása: 

főszámla        91.116.299 FT 

lekötött betét 330.000.000 Ft 

pénztár    26.535. FT 

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a 2014. I. féléves költségvetési beszámolót a fentiek ismeretében az alábbi 

határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjék. 

Kelt: Szombathely, 2014. szeptember                    

          Marton Zsolt    

                                                       Elnök  
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Pénzügyek: 

 

Költségvetési feladatok: 

 

 

Bevétel – kiadás alakulása 

 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások 

alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.  

  

Elszámolási számla egyenlege augusztus 1-én:      104.427.844,- Ft 

 Bevételek augusztus 1- augusztus 31.:                      17.795.889,- Ft 

 Kiadások augusztus 1- augusztus 31.:      -      83.235.025,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege augusztus 31-én       38.988.708,- 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: PM info, jelentés  

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva 

önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Segélyek, foglalkoztatási támogatások igénylése, kifizetése- elszámolása 

 

 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

A  2003. évi  XCII. tv (Art.) 43.§ (8) bekezdésének megfelelően kiküldtük az értesítéseket az 

adózók adófolyószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlék 

mértékéről, ennek folyamán 3600 db egyenlegközlő nyomtatását, borítokolását végeztük el. 

Az adóbefizetések mutatózása, könyvelése, utalása a költségvetés felé. 

Felszólítások kiküldése az elmaradt adóbevallások teljesítésére. 

A parkolóbérlethez igazolások kiadása. 

 

 

Állandó feladatok:  
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A napi banki és postai befizetések könyvelése  folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások  ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra bejelentkezők és a megszűnt 

vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2014. június és július havi információs jelentése 
 

2013. május 21 - 2014. június 20. 

 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 357 fő, 114 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,6 %. 47 fő lépett be a 

kirendeltségi nyilvántartásba. A belépők száma az előző időszakhoz képest 155 fővel 

csökkent. Ágazat szerint legtöbben szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásból (7 fő); 

feldolgozóipar (6 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (3 fő); 23 főről nincs adat, ill. területen 

kívüli szervezetből érkezett (valószínűleg közfoglalkoztatás). A többi belépő száma 

ágazatonként 1-1 fő. A nyilvántartott pályakezdők száma 27 fő, számuk az előző időszakhoz 

képest 4 fővel csökkent. 

Kilépők száma: 161 fő, 106 fővel több, mint az előző időszakban. 26 fő nem támogatott és 

közfoglalkoztatáson kívüli támogatott álláshelyre, 59 fő közfoglalkoztatásban helyezkedett el, 

egyéb kilépési ok (pl. együttműködés hiánya miatti kizárás) 76 fő. 

Bejelentett álláshelyek száma 86 fő, az előző időszakhoz képest 154 fővel csökkent. A 

legtöbb állásajánlat a feldolgozóiparból (33 fő) érkezett. Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység (23 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (9 fő); egyéb szolgáltatás 

(7 fő). A többi ágazatból beérkező álláshelyek száma jellemzően 1-4 fő. A támogatott 

álláshelyek száma: 9 fő. 

 

Álláskeresők létszámadatai 
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Szentgotthárd 

és kistérsége 
2014.01.20 2014.02.20 2014.03.20 2014.04.20 2014.05.20 2014.06.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

6,3 5,8 5,3 5,1 7,4 5,6 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

403 369 336 324 471 357 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

5,7 -8,4 -8,9 -3,6 45,4 -24,2 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

28 27 24 24 31 27 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

- 3,4 -3,6 - 11,1 0,0 29,2 -12,9 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

11 8 8 7 7 5 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

108 89 82 81 81 64 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

26,8 24,1 24,4 25 17,2 17,9 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
62 69 56 41 61 54 

Álláskeresési 

segély (fő) 
15 17 17 16 16 17 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

91 71 58 61 94 61 
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2014. június 21 - 2014. július 20. 

 

Munkaerő-piaci helyzet jellemzése 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 353 fő, 4 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,5 %. 

A tárgyidőszaki belépők száma (56 fő), az előző időszakhoz képest 9 fővel nőtt. 

Feldolgozóipar (12 fő); szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, kereskedelem, gépjárműjavítás 

(6-6 fő); mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (3 fő). Nincs adat, illetve területen kívüli 

szervezetből 22 fő érkezett. 

Kilépők száma: 62 fő, 99 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. A közfoglalkoztatásban 

helyezkedett el a legtöbb ügyfelünk (15 fő). 22 fő egyéb kilépési ok. 6 fő önállóan 

helyezkedett el, 4 fő közvetítéssel. Együttműködés hiánya miatt 12 főt zártunk ki. 

Bejelentett álláshelyek száma 153 fő, az előző időszakhoz képest 67 fővel nőtt. A legtöbb 

állásajánlat az adminisztratív és szolgáltatást támogató ágazatból (78 fő) érkezett; 

közigazgatás (26 fő); ezek az álláshelyek főleg a WHC munkaerő-kölcsönző állásajánlatai, 

illetve diákmunkából és közfoglalkoztatásból származnak. Feldolgozóipar (22 fő); 

kereskedelem, gépjárműjavítás (7 fő); egyéb szolgáltatás (5 fő). A többi ágazatból beérkező 

álláshelyek száma jellemzően 1-4 fő. A támogatott álláshelyek száma: 32 fő. 

 

Álláskeresők létszámadatai 
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Szentgotthárd 

és kistérsége 
2014.02.20 2014.03.20 2014.04.20 2014.05.20 2014.06.20 2014.07.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

5,8 5,3 5,1 7,4 5,6 5,5 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

369 336 324 471 357 353 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-8,4 -8,9 -3,6 45,4 -24,2 -1,1 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

27 24 24 31 27 30 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-3,6 - 11,1 0,0 29,2 -12,9 11,1 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

8 8 7 7 5 5 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

89 82 81 81 64 64 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

24,1 24,4 25 17,2 17,9 18,1 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
69 56 41 61 54 57 

Álláskeresési 

segély (fő) 
17 17 16 16 17 21 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

71 58 61 94 61 59 
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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: 

 

- 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete: 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28.)  önkormányzati rendelet módosítása  ételemszerűen módosítást nem igényel. 

 

- 29/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete: 

  a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel. 
  

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Válasz képviselői felvetésekre 
2014.szeptember 

 
Vadász József : A Zsidai útra felhordott sár és egyéb szennyeződés okozói kilétének 

ellenőrzése érdekében a közterület felügyelők rendszeresen fognak ellenőrzést végezni. Az 

Erdőfelügyelőségtől is információkat kértünk az engedélyezett fakitermelést végzőkről. 

- a Szépvölgyi u helyreállítását vis maior keret igénybevételével szándékozunk megoldani. 

  

Dömötör Sándor:   
-A Szabadság ligetben kiszáradt facsemeték eltávolítása és újra telepítése érdekében a SZET 

Kft-től árajánlatot kértünk. 

- A RÉGIÓHŐ kft megrendelésére munkát végző Terra-21 kft építésvezetőjét utasítottuk a 

szakszerű anyagtárolásra (területfoglalási engedélyek) és a balesetmentes munkavégzésre. 

- A Tompa Mihály u évekkel ezelőtt készíttetett rekonstrukciós terve már nem jogerős, nem 

aktuális, ugyanis az a jelenlegi út teljes elbontását tartalmazta a jelenlegi burkolatszint alatt 

0.5 m-el készítendő útalappal, ami a közművek süllyesztését vonta volna maga után, igaz úgy 

az új pályaszint a jelenlegivel egyezett volna meg. Az útrekonstrukció bekerülési költsége a 

100 MFt-ot is meghaladta volna.  
A jelenleg megrendelt burkolat felújítási, burkolat megerősítési terv csak egy új AC-11 

hengerelt aszfaltburkolatot tartalmaz útprofilozással egybekötve, továbbá kétoldalt burkolt 

vízelvezető vápákat és teljes hosszon felújított járdákkal. A felújítás becsült bekerülési 

összege 50 MFt. 

- A kerékpárutakra a hiányzó burkolati jelek felfestését megrendeljük. 

 

Kardosné Kovács Márta :  
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- a Széchenyi u járdaleszakadás helyreállítását megrendeltük. 

- A múzeum mögötti parkoló kátyúzását a SZET kft megrendelésünkre elvégezte 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 17. 

                                                                                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 



 
79 

 

 



 

 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2014. szeptember 15-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 
költségek – 

nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 
2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

beszámoló benyújtva, 

hiánypótlása megtörtént! A 
módosított vízjogi üzemeltetési 

engedély jogerős. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd térségi 
közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 
tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 
költség a Vasi 

Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

Támogatási szerződéskötés 

megtörtént. A tervek 

elkészültek, engedélyezés 

folyamatban. 

Engedélyek várhatóak 2014. 

szeptember végére. 

Közbeszerzési eljárás 
elindítása 2014. szeptember 

vége. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

7.888.590,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Helyszíni 
ellenőrzés megtörtént. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-

4.10.0/A.-SZEOB 
Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 
benyújtottuk. Záró 

beszámoló benyújtva. 

Leader- Radnóti úti 
gyermek kalandpark 

 
LEADER 

134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 
 

2.160.000,- 

 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 
megérkezett. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 0,- 

Nyert! Kivitelezés egy része 

megtörtént. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 
megtörtént. 

Vizuális Művészetek 

Kollégiuma Nemzeti 

Kulturális Alap-
Szoborpályázat 

NKA 125/2013. 

 

 

1.289.050,- 

 

 

552.450,- 

Szobor elkészült. 

Szoboravatás 2014. május 

5-én. Elszámolás 

hiánypótlása megtörtént. 

 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

LEADER- 

Együttműködés a 
béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

Benyújtva, elbírálás 

folyamatban, a pályázati 
anyag 2. számú 

hiánypótlása megtörtént.  

ÁROP 1.A.5-2013 

„Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 

megvalósítása 

Szentgotthárdon” 

Államreform 

Operatív Program 
160/2013. 21 999 956,- 

21.999.956,- 

Ft 
0,- 

Elkészült tanulmányok: 

Támogató infrastruktúra és 

szerződéses kapcsolatok 

vizsgálata, Feladat ellátási 

és finanszírozási modell, 
Költségcsökkentés –

hatékonyságnövelés, 

Intézményirányítás. További 

tanulmányok elkészítése 

folyamatban. A projekt 

befejezési határideje: 2014. 
12. 31.  

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Könyv, illetve a kisfilm 
elkészül,de az üvegház nem. 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEOP-1.2.0/09-11-

2013-0040 

231/2012. 

111/2013. 
192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

1477/2014. (VIII.27.) 

Korm.hat. alapján a projekt 

KEHOP finanszírozásban 

részesül. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közbiztonság 

növelését szolgáló 

fejlesztések 

támogatása-

Térfigyelő 
kamerarendszer 

kiépítése 

Szentgotthárdon 

28/2014. (IV.1.) 84/2014. 23.737.380,- 23.737.380,- 23.737.380,- Nem nyert! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2014. szeptember 15-én 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Lelki egészség 

megőrzése  

Szlovénia-

Magyarország  
2007-2013 

165/2008. 

Önk.  

 

174.908.-euro nyert 8.744.-euro 

A projekt megvalósult, záró 

jelentés beadásra került. A 

projekt elszámolása 

folyamatban van. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  
Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 

befejeződött. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 
Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került március 3-

án. Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 

 

SZEOB Játékvár 

Óvodája és 

Csillagvirág Tagóvoda 
felújítása 

 

A belügyminiszter 

4/2014.(I.31.) BM 

rendelete, „Az 
egyes 

önkormányzati 

feladatokhoz 

kapcsolódó 

fejlesztési 

támogatás 
igénybevételének 

részletes 

szabályairól”  

29/2014. KT 
Szentgotthár

d  határozat 

 

 

14/2014. 

Csörötnek 
Önk.hat. 

 

 

 
28.765.810,- 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

6.800.828,- 

(Szentgotthárd) 
Csörötnek 

(390.625,-) 

Nem nyert! 
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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 24i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról. 

Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági tevékenységéről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ez a beszámoló összetett hiszen egyszerre két nagyon fontos dologról szól. Visszatekint az 

elmúlt teljes ciklusra ebben kitér az önkormányzat életének szinte minden területére. Erről 

szól az I. rész.  

Másrészt a Beszámoló eleget tesz annak a törvényi előírásnak, ami szerint a hivatal hatósági 

munkájáról évente be kell számolni a képviselő-testületnek. Ezt a II. rész tartalmazza. 

I. 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról. 

 

A legfontosabb egy egész ciklusról szóló beszámolóban az, hogy lássuk az elmúlt évek 

trendjeit azt, hogy honnan hová jutott Szentgotthárd Város önkormányzata 2011 és 2014. 

között.  

2010-ben jelentős adósságállománnyal – melyet egyrészről  a Gotthárd-Therm kft 

kötvénykibocsátásakor nyújtott önkormányzati kezességvállalás jelentett, másrészről a  

jelentős banki működési hitel - kezdődött meg a ciklus. A polgármester-váltás miatt a fürdő 

kötvényeit megvásárló Erste Bank is, a folyószámlahitelt nyújtó OTP bank is kissé 

bizalmatlan és bizonytalan volt a jövőt illetően. Csak a tárgyalások, a felhozott meggyőzőnek 

szánt érvek és pozitív jövőkép felvázolása és elfogadtatása segített a helyzetet 

továbblendíteni. Problémáinkat tetézte még az Állami Számvevőszék átfogó, szinte az egész 

pénzügyre és gazdálkodásra kiterjedő vizsgálata és a megállapítások közül elsősorban az, 

hogy a Számvevőszék szerint a kötvényért való kezességvállalás miatt az önkormányzat 

jövője jelentős kockázatokat hordoz.  

Az évek során ezeket a kezdeti nehézségeket részben magunk mögött tudtuk hagyni. Ehhez 

szükséges volt, hogy az önkormányzati konszolidációban az adósságainkat az állam átvállalta 

– az is igaz, hogy a másik oldalról igencsak megszigorította az önkormányzati hitelfelvételt, 

az önkormányzati finanszírozást és az önkormányzati működést. Az is igaz, hogy a 

számvevőszék által elvárt  pénzügyi működtetési szigorításokat is bevezettünk. Az Ipari 

Parkba a megkezdett beruházások befejeződtek és termelni kezdtek ami többek között az 

iparűzési adóbevételekben is jelentkezett.  

Telekadót vezettünk be ami komoly változásokat eredményezett az addig kevéssé aktív 

magyar oldali Ipari Park Kft-nél is. Újabb befektetők jelentek meg, illetve a meglévők 

bővítési szándékairól is információkat kaptunk. És bár a legfontosabbtól a fürdő miatti 

kezességvállalás terhétől nem szabadultunk meg, a Kormány 2012. végén adott 300 millió 

forintos támogatásnak és a 2013. végén nyújtott 500 millió Ftos támogatásnak köszönhetően 

zavartalanul tudtuk teljesíteni kötelezettségeinket, közöttük a kötvényért való készfizető 

kezesség miatti kötelezettségeket is és több olyan beruházást, felújítást is el tudtunkj végezni 

ami égetően fontossá vált már. 

Intézményeink épületei közül mindegyiknél történt vagy éppen most történik  felújítás, 

korszerűsítés, vagy legalább állagmegőrzés. Jelentősen megújult az óvodánk, teljesen 

„kicserélődött” a bölcsődénk. Végre hozzánk került a városi múzeum aminek átvétele és 

beindítása komoly feladat volt. Több intézményünkre is napelemek kerültek melyek az 

energiaköltségeinket fogják csökkenteni. Megújult a háziorvosi rendelő, volt fejlesztés a 

Rendelőintézet tetőterében, a Gondozási Központnál, a gimnázium udvaránál, a zeneiskola 
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tetőzeténél. Teljesen átalakult a Szentgotthárdi mozi ami ma már egy teljesen más minőséget 

képvisel mint a korábbi épület és vetítő.  

Olyan vagyontárgyakat sikerül a tulajdonunkba megkapni mint az Önkormányzat épülete, a 

Kolostorépület - és a volt Rábakethelyi Határőr Laktanya illetve folyamatban van az Ipari 

Park KFT üzletrészének és ezzel a területeinek a tulajdonunkba vétele is. 

Sikerült a sport területén olyan beruházásokat elindítani amelyek a sportolási lehetőségeket 

is teljesen más szintre helyezik: közvetlen önkormányzati beruházás a tekepálya teljes 

felújítása, Magyarország egyik legkorszerűbb tekecsarnokának a kialakítása, a műfüves pálya 

építése, az atlétikai pálya várható megépítése. Közvetve idekapcsolódik az is, hogy a 

vízvezeték kiépítése által a Hársas-tó ismét fürdőzésre alkalmassá vált ami szintén a sportolási 

lehetőségeket bővíti.  

Ennek a ciklusnak az eredménye, hogy megépült egy termelői piac Szentgotthárdon, sikerült 

közösségi kerteket létrehozni. 

A ciklus fontos és erős pillére volt a pályázatírás és az elnyert pályázatok viszonylag nagy 

száma melyeket sikerült is végigvinni: van amelyik már lezárult de vannak még futó és induló 

projektek is. A pályázatoknak köszönhetően lett a várost megvédeni képes árvízvédelmi 

támfal, Farkasfán arzénmentes ivóvíz, az intézményeinken 40 millió Ft értékű napelem - 

rendszer, a Szentgotthárd – Luzern pályázat eredményeképpen pedig Szentgotthárd lett 

Magyarország első energiavárosa; továbbá ennek eredményeképpen kapott ledes világítást az 

addig sötét park, a Liget. Pályázat eredménye hogy Máriaújfalun elindul a 

szennyvízberuházás és megkezdődik az autóbusz-pályaudvar áthelyezése a Vasútállomáshoz 

vagyis egy intermodális központ alakul ott ki. Pályázati pénzből újult meg a bölcsőde, az 

óvoda, a háziorvosi rendelő is.  

Társulási munka: A Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás korábban 

mintául szolgált Magyarország több más hasonló társulásának is. A ciklus elején a Többcélú 

Kistérségi Társulás változatlan feltételekkel és struktúrával működött és fenntartója volt a 

kistérség szinte minden intézményének. A korábbi, többcélú kistérségi társulás számára 

biztosított kedvező finanszírozás jelentősen csökkent illetve romlott míg végül a többcélú 

kistérségi társulás mint jogi kategória megszűnt. Innentől kezdve önkormányzati társulásként 

továbbra is fennmaradt a társulás, továbbra is fenntartója maradt az iskolákon túl a többi 

intézménynek hiszen ezek fenntartását célszerűnek láttuk továbbra is társult formában 

fenntartani. De további területek is a társulás keretei közé kerültek: ilyen a hulladékszállítás is 

amit néhány társult település vonatkozásában szintén ez az önkormányzati társulás lát el.  

Az önkormányzat vállalkozásai: Az új irányokhoz és célokhoz  új szemléletre is szükség 

volt ami új vagy legalábbis másképp működő szervezeteket igényelt. Ezért szűnt meg az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat és jött helyette létre új területekkel kiegészítve 

(temetkezés, mozi, intézményüzemeltetetés) a SZET Szentgotthárdi KFT. Átalakítottuk a 

GotthárdTherm Kft-t is ami elsősorban személyek cseréjében nyilvánult meg de más 

szemléletet vártunk el az új emberektől. Átalakult a Polgármesateri Hivatal is a törzskari 

vezetéssel jobb lehetőségek níltak a korszerűbb rugalmasabb működés előtt. 

Az intézményeinket megpróbáltuk új szemléletet, új elvárásokat mutatva működtetni. 

Korszerű körülmények között vannak a legkisebb gyermekek az óvodában és bölcsődében és 

különösen ez utóbbi intézményegységben biztosítottak a bővülés feltételei is. Az iskolák 

fenntartói joga a ciklus közepén elkerült tőlünk az iskolák üzemeltetése viszont közvetlenül 

önkormányzati feladat lett. Annak ellenére hogy itt korlátozottabbak a lehetőségeink de a 

szinte teljes iskolai bútorzat kicserélésével, a karbantartási munkák rugalmasabb és jobb 

szervezésével, a teljes tűz- és vagyonvédelmi rendszer felújításával jobb körülményeket 

teremtettünk mint korábban tették ezt maguk az intézmények mint épületüzemeltetők. Írtunk 

már a több intézményen elhelyezett napelemekről melyek szintén a jobb energiaellátást 

szolgálják.  
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Ma a korábbiaknál lényegesen jobb körülmények között fogadják betegeiket a háziorvosok és 

fogadják az időseket a Gondozási Központban. Remélhetőleg a most indított 

gépkocsibeszerzés után az ebéd kiszállítása is rugalmasabbá, szervezettebbé válik és ahogy a 

ciklus során végig úgy a jövőben is sikerül olyan korszerű szolgáltatást nyújtanunk mint 

amilyen pl. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.  

 

Az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások közül saját városi kézbe vettük a 

temetkezési szolgáltatás nyújtását ami jelentős változás a korábbiakhoz képest. Magyarország 

egyik legkorszerűbb és legkulturáltabb hulladékgyűjtési rendszerét alakítottuk ki a ciklusban a 

sárga zsákos gyűjtés elterjesztésével, a hulladékgyűjtő szigetek helyett üveggyűjtési pontok 

kialakításával, amit jól kiegészített a komposztáló ládák ingyenes kiosztása a 

Hulladékgazdálkodási Társulás jóvoltából melynek a működését a ciklus alatt folyamatosan 

finanszíroztuk.  

A közétkeztetési szolgáltatás is megújult és új szemlélettel, helyi erőforrásokat felhasználva 

szentgotthárdi vállalkozás végzi ezt a szolgáltatást – egyelőre nagyobb megelégedésre.  

A vizsgált időszakban megújult az önkormányzat és a civil szféra kapcsolata. Az 

önkormányzat még jobban mint annak előtte jelentős erőforrásnak tartja a civil szervzeteket 

és számukra külön civil alapot létrehozva alakított ki egy támogatási rendszert. Az évek során 

fokozatosan jutottunk el odáig, hogy már nemcsak civil szervezetek egyedi ötleteinek 

megvalósítására adunk támogatást, de egyre inkább olyan civil szervezeteket támogatunk 

amelyek e támogatás felhasználásával önkormányzati feladatok ellátását segítik.  

Korábban nem létezett programok indultak el: a fenntarthatóságot a zöld gondolatot, a 

természeti értékek megőrzését elősegítő népszerű nevén a Zöld Szentgotthárd programot ami 

az ismeretterjesztéstől a zöld filmklubon keresztül a közösségi kertek kialakításáig, a termelői 

piac gondolatának felvetéséig és megvalósításáig, gasztronómiai rendezvények és zöld 

konferenciák megtartásáig, a helyi termék gondolatának az előtérbe helyezéséig és a „Zöld 

Szentgotthárd” díj megalapításáig sok mindenre odafigyel.  

A másik, ciklus alatt elindított program a Szép Szentgotthárd programja amelynek viszont 

célja Szentgotthárd épített- és történelmi értékeinek megőrzése és gyarapítása. Nem volt még 

Szentgotthárd modern kori történetében olyan, hogy Szentgotthárdiak számára pályázatot írt 

volna ki a város vezetése melyben kisebb – nagyobb,  különleges helyi témákat feldolgozó 

pályázatokat lehetett volna készíteni és megjelentetni. Most erre is sor kerülhetett.  

Komoly ösztöndíjat is ebben a ciklusban hoztunk létre a Széll Kálmán Ösztöndíj kiírásával 

szentgotthárdi középiskolások és felsőoktatásban tanulók részére azzal a céllal is, hogy az 

ösztöndíjakat elnyerők egy – egy téma kidolgozásával Szentgotthárd városa által később 

különböző területeken hasznosítható műveket készítsenek. 

Több olyan nagyrendezvény volt a ciklus során anmilyenre korábban nem került még sor. 

Országos Jogász Konferencia, Történelmi Szimpozium, Országos Főépítészi Konferencia 

szervezése is napirenden volt. Államfői találkozó, miniszterelnöki látogatást, miniszterek és 

államtitkárok fogadása, tanácskozásaik megszervezése, ehhez a feltételek biztosítása is feladat 

volt.  

A Történelmi Napok évről évre való megünneplése több napos nagyrendezvények 

formájában, a várossá avatás illetve a városalapítás évfordulójának megünneplése, a 100 éves 

mozi ünnepség megszervezése több napos nagyrendezvénnyel – ezek szinte egy teljes éves 

előkészítést, folyamatos munkát jelentettek és látványos, szép eredményt hoztak 

Szentgotthárd számára.  

Valamennyi fent felsorolt eredmény illetve feladat nem jöhete volna létre az önkormányzat 

hivatala, a Polgármesteri Hivatal – mai nevén a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

munkája nélkül. A Hivatal által végzet munkát leginkább a jelen Beszámoló alpontjai 



 
91 

tartalmazzák. Ez esetenként olyan dolgokról is szól amiról a fenti néhány oldalon nem 

szóltam külön 

 

I.1. Szentgotthárd népességi adatai 2010 – 2014. között 

Az állandó lakosságszám alakulása 2010-2014 között: 

 2010 2011 2012 2013 2014.09.12. 

Férfi 4285 4273 4265 4332 n.a. 

Nő 4486 4456 4442 4491 n.a. 

Összesen 8771 8729 8707 8823 8690 

 

I.2. A Képviselői munka számokban 2011.- 2014. között 

 

- Képviselő-testületi határozatok 

(2011. 01. 01. - 2014. 09. 01.) 

 

Év Hozott határozat db-száma 

2011 318 

2012 312 

2013 297 

2014. január 1 - 

szeptember 1. 
209 

Összesen 1136 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott rendeletek (2010. 

október 14 – 2014. szeptember 08.): 

 

Év 

Hozott rendeletek száma 

Témakör szerinti megoszlás 
Új 

Módosított

/hat. kívül 

helyezett 

Összesen 

2010 

(X.14-

XII.31.) 

0 11 / 1 12 - SZMSZ: 1 db 

- Képviselői tiszteletdíj: 1 db 

- Költségvetés tartalmi követelményei: 1 db 

- Költségvetés: 1 db 

- BURSA Hungarica: 1 db 

- Helyi környezetvédelem szabályai: 1 db 

- Épített környezet védelme: 1 db 

- Kommunális adó (hat. kív. helyezés): 1 db 

- Folyékony hulladék: 1db 

- Szilárd hulladék: 1 db 

- Víz- és csatornadíjak: 1 db 

- Idegenforgalmi adó: 1 db 

2011 5 36 41 - Fizető parkolók: 4 db 

- SZMSZ: 2 db 
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- Költségvetés (új rend.): 5 db 

- Temetők: 2 db 

- Szociális igazgatás: 4 db 

- Közbeszerzések (új rend.): 1 db 

- Anyakönyvi eljárások (új rend.): 3 db 

- Helyi környezetvédelem szabályai: 1 db 

- Iparűzési adó: 1 db 

- Lakások bérlete: 1 db 

- Lakbérek megállapítása: 1 db 

- Lakáscélú támogatások: 1 db 

- HÉSZ: 4 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Telekadó (új rend.): 1 db 

- Önkormányzat vagyona: 3 db 

- Közművelődés: 1 db 

- BURSA Hungarica: 1 db 

- Víz- és csatornadíjak: 1 db 

- Szilárd hulladék: 1 db 

- Folyékony hulladék: 1db 

- Idegenforgalmi adó: 1 db 

2012 4 37 / 2 43 - Költségvetés (új rend.): 6 db 

- Anyakönyvi eljárások: 1 db 

- Szociális igazgatás: 2 db 

- Telekadó: 1 db 

- Szilárd hulladék: 2 db 

- Folyékony hulladék: 3 db 

- Talajterhelési díj: 1 db 

- Víz- és csatornadíjak (hat. kív. helyezés): 1 

db 

- Önkormányzat vagyona: 3 db 

- Közbeszerzések: 1 db 

- Közszolgálati jogviszony: 1 db 

- Lakások bérlete: 3 db 

- Lakbérek megállapítása: 1 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Gyermekek védelme: 1 db 

- Zöld Szentgotthárd cím (új rend.): 2 db 

- Közösségellenes magatartások (új rend., 

majd hat. kív. helyezés): 2 db 

- SZMSZ: 2 db 

- Épített környezet védelme: 1 db 

- Kitüntető díjak: 2 db 

- Ebek tartása: 1 db 

- Állatok tartása: 1 db 

- Közterületek: 1 db 

- Idegenforgalmi adó: 1 db 

- Temetők: 1 db 

- Fizető parkolók: 1 db 

2013 5 35 / 1 41 - Költségvetés (új rend.): 7 db 

- Szociális igazgatás: 6 db* 
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- Fizető parkolók: 1 db 

- HÉSZ: 2 db 

- SZMSZ (új rend.): 3 db* 

- Közbeszerzések: 1 db 

- Szilárd hulladék: 2 db 

- Lakások bérlete: 3 db 

- Lakbérek megállapítása: 1 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Gyermekek védelme: 2 db* 

- Zöld Szentgotthárd cím: 1 db 

- Lakáscélú támogatások: 1 db 

- Parkolóhely biztosítás: 1 db 

- Ebek tartása: 1 db 

- Állatok tartása: 1 db 

- Önkormányzat vagyona: 1 db 

- BURSA Hungarica (hat. kív. helyezés): 1 

db 

- Helyiségek bérlete (új rend.): 1 db 

- Idegenforgalmi adó: 1 db 

- Telekadó: 1 db 

- Temetők: 1 db 

- Közszolgálati jogviszony: 1 db 

- Folyékony hulladék: 1 db 

- Településképi bejelentés (új rend.): 1 db 

 

* Egy alkalommal egy rendelettel lett 

módosítva mindhárom önkormányzati 

rendelet. 

2014 

(I. 01 - 

IX. 08.) 

4 21 / 1 26 - Költségvetés (új rend.): 3 db 

- Temetők: 2 db 

- Szociális igazgatás: 2 db 

- Helyi környezetvédelem szabályai: 2 db 

- Szilárd hulladék: 1 db 

- Fizető parkolók: 1 db 

- Településképi bejelentés: 1 db 

- Közbeszerzések (hat. kív. helyezés): 1 db 

- Széll Kálmán ösztöndíj (új rend.): 1 db 

- Közterületek: 1 db 

- Lakások bérlete: 2 db 

- Lakbérek megállapítása: 3 db 

- Zárszámadás (új rend.): 1 db 

- Közszolgálati jogviszony: 1 db 

- Gyermekek védelme: 1 db 

- Lakáscélú támogatások: 1 db 

- Állattartás: 1 db 

-Közterületek elnevezése, házszám-

megállapítás (új rend.): 1 db 

 

- 2012 óta a nyílt rendes képviselő-testületi ülések hanganyaga megtalálható a 

www.onkormanyzati.tv honlapon. 

http://www.onkormanyzati.tv/
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- Az önkormányzat valamennyi városrészben városrészi önkormányzatot hozott létre úgy, 

hogy Zsida és Zsidahegy érdekeit egy városrészi önkormányzat képviseli. 

 

- Szentgotthárdon az alábbi kisebbségi önkormányzatok alakultak meg 2010. évben: 

-- Szlovén Kisebbségi Önkormányzat, 

-- Német Kisebbségi Önkormányzat, 

-- Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 50. §-a és 1. melléklete alapján 

2012. január 1-jétől megnevezésük az alábbiakra módosult: 

-- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat, 

-- Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

-- Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást a Képviselő-testület 

minden évben felülvizsgálta. 

A Képviselő-testület ebben a ciklusban 2013-ban tárgyalta meg a nemzetiségek helyzetét 

Szentgotthárdon és az önkormányzattal való kapcsolatukat. 

 

 

- Zöld Szentgotthárd program: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011 őszén fogadta el a „Fenntartható Fejlődésért 

Szentgotthárdon” című programot, rövid nevén a Zöld Szentgotthárd programot. Ennek 

keretében illetve ehhez kapcsolódva többek között a következő programok fogalmazódtak és 

valósultak meg: Zöld Filmklub, iskolakertek, közösségi kert program, helyi termelői piac, 

komposztálás, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, energiahatékonyság növelése az 

intézményekben, Szentgotthárd, az első magyar Energiaváros. A Képviselő-testület félévente 

megtárgyalja a Program aktualitásait. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a környezetbarát helyi termékek, helyben nyújtott szolgáltatások és helyi 

hagyományok népszerűsítésére és elismerésére 2012-ben Zöld Szentgotthárd címet alapított. 

A Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet szerint a képviselő-testület a helyi értékek megőrzése céljából, továbbá a fenntartható 

fejlődés minél hatékonyabb segítése érdekében évente Zöld Szentgotthárd címet 

adományozhat, melynek tárgya lehet Szentgotthárdon előállított termék (helyi áru), 

jellemzően szentgotthárdi szolgáltatás (helyi szolgáltatás) vagy szentgotthárdi hagyomány 

megőrzése (helyi hagyomány). A cím idén harmadik alkalommal kerül átadásra a III. Zöld 

Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztiválon. 

 

 

- Közbiztonság: 

 

Ebben a ciklusban is éves munkaterve alapján folyamatosan ülésezett Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága, többek között előzetesen megtárgyalva a 

Képviselő-testület elé kerülő, közbiztonságot és ifjúságvédelmet érintő előterjesztéseket. A 

Képviselő-testület évente tárgyalta a közbiztonság helyzetét és a város közlekedési helyzetét, 

forgalmi rendjét, valamint kétévente felülvizsgálta és frissítette Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját. 
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- Közalapítványok: 

 

Ebben a ciklusban is folytatta működését az önkormányzat által vagy részvételével alapított öt 

közalapítvány, azaz a 

- Szentgotthárdért Közalapítvány, 

- Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, 

- Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért, 

- Brenner János Emlékhely Alapítvány, 

- Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa. 

 

 

- Esélyegyenlőség: 

 

2013-ban elkészült a szentgotthárdi hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv, 

mely 2018-ig fogalmaz meg feladatokat az önkormányzat és intézményei számára. 

 

 

- Választások 2014: 

 

2014. április 6-án zajlott le az országgyűlési képviselők, május 25-én pedig az Európai 

Parlament tagjainak a választása. A választás mindkét esetben zökkenőmentesen zajlott le 

Szentgotthárdon, az előkészítésben és a lebonyolításban részt vevő Helyi Választási Iroda, 

valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak lelkiismeretes munkájának is 

köszönhetően. Jelenleg pedig már gőzerővel zajlanak az október 12-i önkormányzati 

képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 

előkészületei. 

 

- Hatósági munka: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente megtárgyalja a Hivatal 

hatósági munkájáról készült beszámolót, így annak részletezését jelen anyag nem tartalmazza. 

 

 

I.3. A Hivatal szervezeti felépítése, változások 
1. Szervezeti felépítés: 

2013-ban  a hivatal szervezeti struktúrája az új jogszabályi környezet, valamint a közös 

önkormányzati hivatal kialakítása miatt átfogó felülvizsgálatra került. Az irodai struktúra 

megszűnt, a hivatal szervezetileg a közvetlen jegyzői irányítás álló polgármesteri- jegyzői 

kabinetből és a szakterületekért felelős  vezetők irányítása alatt álló 11 csoportból épül 

fel.  

2. A Hivatal létszáma: 

 

Besorolási 

osztály 

Munkakör 2011.01.01

. 

2012.01.01

. 

2013.01.01

. 

2014.01.01

.  

2014.09.01

. 
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I. jegyző 1 1 1 1 1 

aljegyző 1 1 - - - 

irodavezető/v

ezető 

4 4 4 4 4 

ügyintéző  22 

Ebből: 1 fő 

helyettesít

ő 

23 

Ebből: 2 fő 

helyettesít

ő 

16 

Ebből: 2 fő 

helyettesít

ő 

17 

Ebből: 2 fő 

helyettesít

ő 

 

18 

Ebből: 2 fő 

helyettesít

ő 

 

II. ügyintéző  22 

Ebből: 2 fő 

helyettesít

ő 

22 

Ebből: 1 fő 

helyettesít

ő 

18 

Ebből: 1 fő 

helyettesít

ő 

16 

 

16 

 

III. ügykezelő 5 5 3 3 3 

fizikai 

alkalmazott 

gépkocsivezet

ő 

1 1 1 1 1 

Összesen:   56   

 

57  

 

43 

  

42 

 

43 

 

Üres  

(betöltetle

n)álláshely  

 - - - 2 

( sport-és 

ifj .üi., 

műszaki üi. 

) 

2  

(költségve-

tési üi.; 

keresked.üi

. ) 

Az elmúlt években a  fluktuáció ( a járási hivatalhoz törvényi szabályozás miatt átkerülő 

17 főt  leszámítva ) viszonylag alacsony volt,  17 fő közszolgálati jogviszonya szűnt meg, 

közülük 7 fő nyugdíjba vonult. A járási hivatalhoz feladatátvitel nélkül átkerülők helyét  

és az üres álláshelyekeket  a feladatok átszervezésével, belső átcsoportosításával oldottuk 

meg.  2013. március 1-jétől a közös hivatal felállásával az apátistvánfalvai körjegyzőség 

3 köztisztviselője került át a Hivatal állományába, közülük 1 fő közszolgálati jogviszonya 

az apátistvánfalvi képviselő-testület döntése értelmében  2014.július 31-én megszűnt. 

3. A dolgozók végzettség és életkor szerinti megoszlása , képzése 

A 40 év felettiek aránya még mindig magas, de az 50 év felettiek aránya az utóbbi 

években történt nyugdíjba vonulások miatt csökkent, ezzel párhuzasmosan nőtt a fiatalok 

száma. A dolgozók szakmai felkészültsége jó, végzettségük megfelel a képesítési 

követelménynek. Jogszabályi kötelezettség alapján  minden évben el kell készíteni a 
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köztisztviselők  adott évre szóló továbbképzési tervét, mely alapján folyamatosan 

biztosított volt a köztisztviselők részére  a kötelező szakmai továbbképzésen való 

részvétel. A hivatal munkatársai önkéntes alapon részt vettek több fakultatív jellegű 

továbbképzésen.  

I.4. Beszámoló belső ellenőri tevékenységről [2011 – 2014. év] 

 

2011 – 2014. években a belső ellenőri tevékenységet egy fő függetlenített, főállású belső 

ellenőr köztisztviselői munkakörben látta/látja el Szentgotthárd Város Önkormányzatánál. 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal. A belső ellenőri feladatokat Társulás szintjén is a Hivatal belső 

ellenőre látja el [2011. október 1-től ugyanazon személy].  

A belső ellenőrzést végző személy a jogszabályi előírásoknak [370/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 24. § (2) bekezdés] megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel/gyakorlattal 

rendelkezik. Szakmai továbbképzéseken való részvétele folyamatos.  

2011 – 2014. évi tevékenysége során a belső ellenőrzést végző személlyel szemben egy 

esetben sem állt fenn összeférhetetlenség, így valamennyi ellenőrzésben részt vett.  

A belső ellenőr 2011 – 2014. évi tevékenységét a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőjének közvetlenül alárendelve végezte. Funkcionális függetlensége biztosított 

volt. Tevékenysége ellenőrzési célokra terjedt ki, más tevékenység végrehajtásába nem került 

bevonásra. Munkáját az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési 

standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv szerint 

végezte.  

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőr kockázatelemzés alapján stratégiai 

ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készített a költségvetési szerv vezetőjének 

jóváhagyásával.  

A belső ellenőr a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési 

jelentéseit önállóan, befolyástól mentesen állította össze. Az ellenőrzési jelentésekben 

foglaltakat megfelelő dokumentumok [munkalapok, jegyzőkönyvek stb.] használatával 

alátámasztotta. Az ellenőrzési jelentések általános minősége jónak mondható, azok több 

esetben érdemi javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak. A javaslatok alapján a feltárt hibák, 

hiányosságok megszüntetését szolgáló intézkedések [intézkedési terv konkrét feladat, felelős 

és határidő megjelölésével] megtörténtek. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, 

kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 

hiányosság egy esetben fordult elő.   

2011 – 2014. években megvalósult ellenőrzések teljesítését ellenőrzési típusonként a 

következő táblázat adatai szemléltetik: 

 

 

 

2011. év 2012. év 2013. év 
2014. év 

[08.31-ig] 

Szabályszerűségi ellenőrzés 5 4 2 0 

Pénzügyi ellenőrzés 1 1 2 0 

Rendszerellenőrzés 7 6 5 2 

Teljesítmény-ellenőrzés 3 0 2 2 

Informatikai ellenőrzés 0 0 0 0 

Utóellenőrzés 0 0 1 0 

Soron kívüli ellenőrzés 2 0 2 1 

Összesen: 18 11 14 5 
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I.5. 2011. – 2014. években a Városüzemeltetés (műszaki iroda) közreműködésével végzett 

tevékenységek 

 

 

1./ Építéshatóság : 

 

Építéshatósági feladatok 

2013. január 1.-ig 15, azóta Kondorfával kiegészülve 16 település építéshatósági feladatait 

látjuk el.  

  

Döntések száma: 

 

 döntések száma 

2011. 514 

2012. 362 

2013. 416 

 

 

Új lakások építésére kiadott építési engedélyek száma Szentgotthárdon: 

 

 engedélyek 

száma 

lakásszám 

2011. 12 97 

2012. 7 13 

2013. 8 8 

2014.augusztusig 11 12 

 

 

 

2013. január 1.-e óta adott a lehetőség az ügyfelek számára, hogy építésügyi hatósági 

kérelmeiket elektronikusan nyújtsák be az ÉTDR rendszeren keresztül. Egyenlőre kevesen 

élnek ezzel a lehetőséggel, jellemzően továbbra is papíralapú kérelmek benyújtására kerül sor, 

az elektronikusan benyújtott kérelmek java részét az ügyfelek meghatalmazásával  a tervezők 

– műszaki ellenőrök kezdeményezik. 

 

A közeljövőben további változások várhatók az építésigazgatás területén. 

 

Rendezési tervek: 

Mind a településszerkezeti tervet, mind a helyi építési szabályzatot és a mellékletét képező 

szabályozási tervet több  alkalommal módosította a Képviselő-testület 2010. óta. 

Módosításra volt szükség a Sportcsarnok építés, az Opel bővítés, az AMES építés, a 
buszvégállomás áthelyezés kapcsán.      

 

Hatályos településrendezési eszközeink teljes körű módosításába kezdtünk, melynek első 

lépéseként egy Szentgotthárdhoz méltó településfejlesztési koncepció elkészíttetésére irányuló 

eljárást indítottunk.   

Egyebek 
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A Képviselő-testület az Ipari park I. és II. ütem művelésből kivett telkeinek belterületbe 

vonását rendelte el, majd az AMES építés kapcsán került sor belterületbe vonásra az ipari 

park területén. 

 

A hulladékgyűjtő udvar létesítéséhez az Önkormányzat telket biztosított az ipari parkban.  

 

Az Önkormányzat együttműködése lehetővé tette, hogy a Rábán egy kisvízi erőmű valósuljon 

meg.   

 

Az M8 gyorsforgalmi út építése kapcsán kilátásba került a keleti elkerülő út ipari parki 

szakaszának megvalósulása. 

 

Az Ady 6. társasház helyreállítása megtörtént. 

2. Vagyongazdálkodás : 

Értékesítés:  

4 db lakás, összesen 22.153.000.-Ft értékben 

1 lakóház: 4.230.000.-Ft (Rábafüzes) 

1 db. épület, udvar: 5.050.000.-Ft (Rábafüzues) 

Sporttelep:  300.000.000.-Ft értékben átadva Kézilabda klubnak 

3 db. üzlethelyiség: 77.475.995.-Ft 

5 db. erdő,rét szántó,: 1.440.902.-Ft 

5 db. beépítetlen terület és egyéb területrész: 6.313.644.-FT 

3 db. ipari parki terület: 47.688.652.-Ft 

 

Vásárlás: 

Máriaújfalu szennyvízberuházás miatt: 

4 db. ingatlan: 3.030.000.-Ft 

1 db. rét: 251.400.-Ft 

 

lakás kiutalás: 

szociális alapon:  18 db. 

munkakörhöz: 4 db. 

piaci alapon: 5 db. 

 

Felújítások, beruházások : 

- Óvoda vizesblokkok felújítása 

- Bölcsőde felújítása 

- Bölcsődei vizesblokkok felújítása 

- Árvízvédelmi támfal magasítása 

- Rábatótfalui ravatalozó építése 

- Zsidai ravatalozó felújítása 

- Műfüves focipálya földművének építése 

- Mozi felújítása 

- Sztg. Széll K. tér 14 homlokzata (ÁFÉSZ közös beruházás) 

- Sztg. Széll K. tér 14. I/5 és I/6. lakás teljes felújítása 

- Sztg. Széll K. tér 15. utcafronti homlokzat felújítása 

 

  

Magyar államtól térítésmentesen átadásra kerül: 

polgármesteri hivatal épülete 
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Rábakethelyi laktanya 

Rábafüzesi laktanya 

 

3. Városüzemeltetés : 

 

Munka megnevezése Bekerülési költsége 

(bruttó) 

Megjegyzés: 

Szentgotthárd-Zsida, Örökzöld 

utca (temetőhöz vezető 

szakasz) burkolat-felújítása 

1.722.875,- Ft Mart aszfaltos kiegyenlítés, 

kétrétegű bitumenemulziós 

zárás 

Szentgotthárd-Farkasfa, Fővég 

utca utolsó 600 fm szakaszának 

felújítása 

1.860.000,- Ft Mart aszfaltos kiegyenlítés 

Szentgotthárd, Ady E. utca 6. 

szám alatti önkormányzati 

bérlakás épületének újjáépítése 

21.647.094,- Ft Tűzkárral érintett épület 

tetőterének újjáépítése 

Szentgotthárd, Rákóczi F. út 3. 

(a-b) - 5. szám alatt lévő (hrsz.: 

szentgotthárdi 1364., 1365. és 

1359/4.) háziorvosi rendelők 

épületének komplex 

akadálymentesítése és 

energiatakarékos felújítása 

56.293.809,- Ft Háziorvosi rendelő épületének 

komplex felújítása, 

akadálymentesítése 

Informatikai eszközök és 

kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzése I. rész  TIOP-1.1.1-

07/1-2008-0971 

azonosítószámú pályázatát 

7.708.055 Ft Informatikai infrastruktúra 

fejlesztése a szentgotthárdi III. 

Béla Szakképző Iskolában 

Informatikai eszközök és 

kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzése II. rész MENTAL 

HEALTH / SI-HU-1-2-010/01 

című és számú pályázat 

keretében 

1.140.000,- Ft Informatikai infrastruktúra 

fejlesztése  

Informatikai eszközök és 

kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzése II. rész MENTAL 

HEALTH / SI-HU-1-2-010/01 

című és számú pályázat 

keretében (Kistérségi Társulás) 

28.217.475,- Ft Informatikai infrastruktúra 

fejlesztése a szentgotthárdi 

gimnázium, Arany, Széchenyi, 

Magyarlak-Csörötnek 

Szentgotthárd – Rábafüzesi 

kerékpárút (hrsz.: 0261/8.) a 

Szentgotthárd, 0261/3. hrsz-ú út 

(töltés) és az Európa út közötti 

4.929.725,- Ft Hengerelt aszfalttal történő 

teljes szélességű felújítása 
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587,30 m x 2,50 m = 1.468,25 

m
2
 felületű szakaszának AC-8-

as jelű aszfaltkeverékkel 

történő teljes szélességű 

burkolat-felújítása 

Szentgotthárd csapadékvíz-

elvezetéssel kapcsolatos 

munkálatok 2012. 

10.463.022,- Ft Rábafüzes belterületi 

vízrendezés, Zsida, Farkasfa 

városrészen, illetve egyéb 

vízrendezési feladatok,  

„Helyi és térségi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése” című pályázat 

keretén belül a Rába folyó 

szentgotthárdi szakasza jobb 

partján (205 +970 – 206 +390 

fkm) 381.7 m hosszúságú 

vasbeton támfal építési munkái 

120.523.000,- Ft Gimnázium Piac bevédése 

szolgáló vasbeton támfal 

magasítása 

Szentgotthárd Város 

közigazgatási területén a 

keletkező települési szilárd 

hulladék összegyűjtése, 

elszállítása és ártalommentes 

elhelyezése 

- Új közszolgáltatási szerződés 

2014. április 01-től – 2018. 

március 31-ig 

Szentgotthárd Tótágas 

Bölcsőde épületének felújítása 

és átalakítása kivitelezési 

munkái (Kistérségi Társulás) 

75.664.186,- Ft Hőszigetelés, lapostető 

szigetelés, nyílászáró csere, 

fűtéskorszerűsítés, elektromos 

hálózat felújítás, 

akadálymentesítés, vizesblokk 

felújítás 

Szentgotthárd önkormányzati 

tulajdonú utak burkolat-

felújítása 2013. I. rész 

79.558.198,- Ft Fővég utca Nyíres út – 3467. 

hrsz-ú út közötti 700,00 m 

hosszúságú szakaszának 

(2.830,00 m
2
), 

Szvétecz Ernő utca 220,00 m 

hosszúságú szakaszának 

(880,00 m
2
) 

Örökzöld utca Zsidai utca – 

Vakarcs K. utca közötti 200,00 

m hosszúságú szakaszának 

(780,00 m
2
) 

Zsidai utca (hrsz.: 828., 794.) 

767. hrsz.-ú út 

kereszteződésétől – 787. hrsz.-



 
102 

ú út közötti 220,00 m 

hosszúságú szakaszának 

(690,00 m
2
); 

Zsidahegyi utca 990,00 m 

hosszúságú szakaszának 

(3465,00 m
2
) 

Dobó I. utca Alkotmány úttól 

– a városrészi temetőig tartó 

260,00 m hosszúságú 

szakaszának (935,00 m
2
) 

Szentgotthárd – Rábakethely 

városrész Felsőmező utca 

120,00 m hosszúságú 

szakaszának (650,00 m
2 

Tótfalusi utca északi oldalán 

lévő 480,00 m
2
 felületű 

járdaszakasz 

Szentgotthárd önkormányzati 

tulajdonú utak burkolat-

felújítása 2013. II. rész 

3.079.750,- Ft Erzsébet utca 62,50 m 

hosszúságú szakaszának 

(250,00 m
2
) 

Pável Ltp. 1400/25. hrsz-ú 

ingatlanon 56,25 m 

hosszúságú szakasza 

Szentgotthárd-Farkasfa 

településrész ivóvízminőség-

javítása 

60.325.000,- Ft  

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 

feladatkörébe tartozó 

közétkeztetés biztosítása a 

Szentgotthárdon működő 

oktatási-, nevelési- és szociális 

intézményekben 

 Új szolgáltatóval 

szerződéskötés 2014. március 

01-től – 2018. augusztus 31-ig 

Szentgotthárd önkormányzati 

tulajdonú utak burkolat-

felújítása 2014. (folyamatban) 

63.227.712,- Ft Rózsa F. utca (Tompa M. 

utcától) – Zsidai utca I. 

(Örökzöld utca 

kereszteződéséig) 

Deák F. utca teljes (285,00 m) 

út-, járda-, illetve parkoló 

burkolatainak felújítása 

15. hrsz-ú ingatlanon lévő út 

burkolatának felújítása 

Tótfalusi utca északi oldalán 
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lévő a Kultúrház és a Tótfalusi 

patak hídja közötti 326,00 m 

hosszúságú járdaszakasz 

felújítása 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata működtetésben 

lévő oktatási intézményekbe 

iskolabútorok leszállítása 

(folyamatban) 

16.324.199,- Ft 495 db tanulóasztal, 1073 db 

tanulószék, 43 db egyéb asztal, 

89 db egyéb szék, 629 db 

egyéb berendezés 

(füzettartórácsok, szekrények, 

polcok, ülőkék stb.) 

Csákányi László Filmszínház 

épület belső átalakítása, 

felújítása 

33.359.132,- Ft  

Hétközi és hétvégi központi 

orvosi ügyelet ellátása 

Szentgotthárdon és térségében 

(Szentgotthárdon és 14 

községben) 

  

Szentgotthárd-Rábatótfalu 

városrészi temetőben új 

ravatalozó építése 

24.049.973,- Ft 53,43 m
2
 alapterületű + 43,59 

m
2
 területű fedett terasszal 

rendelkező új ravatalozó 

építése 

Új négysávos tekepálya 

szállítása és teljes körű 

telepítése 

24.639.270,- Ft Új négysávos, 

számítógépvezérelt, 

szegmentális szerkezetű - 

szintetikus pályaburkolatú első 

osztályú minősítésű automata 

tekepálya leszállítása és teljes 

körű telepítése 

   

 

4. Gondnokság: 

 

- Az utóbbi négy évben üzembe helyeztünk  6 db EPSON L300 tintasugaras nyomtatót 

- lecseréltünk ill. üzembe helyeztünk 5 db kisteljesítményű nyomtatót 

- 2 db nagyteljesítményű nyomtatót 

- irodabútorok és világítótestek cseréje 

- Járási hivatal költöztetése 

- irattárak költöztetése ill. kialakítása a refektórium  
 

I.6. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÉRSÉGI ERŐFORRÁSOK 
 

 

INTÉZMÉNYEK: 
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A Hivatal ellátta az önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás 
valamennyi intézményeivel kapcsolatos szakmai fenntartói feladatokat, a kapcsolódó 
előterjesztések, rendelet-tervezetek, megállapodások, koncepciók illetve egyéb 
dokumentumok (alapító okiratok, szervezeti- és működési szabályzatok, szakmai 
programok, munkatervek, megállapodások stb.) elő- vagy elkészítéséről 
gondoskodott. A fenntartással kapcsolatban felmerülő egyéb feladatokat is elláttuk, 
illetve folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az intézményvezetőkkel. 
 
További folyamatos teendőt jelentett az önkormányzati és önkormányzati (kistérségi) 
társulás és intézményeinek közbeszerzési és beszerzési teendőinek ellátásában való 
közreműködés, az ágazati adatszolgáltatás biztosítása (rengeteg adminisztrációs 
munkával), az intézmények vonatkozásában az e-képviselői feladatok ellátása a 
központi elektronikus adatszolgáltatási rendszerekben, továbbá a Klebelsberg Kuno 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott helyi iskolák működtetésében való 
közreműködés. 
 
 
OKTATÁS - NEVELÉS 
 
Az elmúlt években Szentgotthárd városában a nevelés-oktatás területén többször volt 

intézményi átszervezés. Ezek közül a legmarkánsabb 2013. január 1-jétől, amikor is 

jogszabályi előírások alapján megváltozott az intézmények fenntartói – működtetői  joga és 

egyben felállt a KLIK Szentgotthárdi Tankerülete. Ezen időponttól a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése is a KLIK Megyei Tankerületéhez tartozik. A 

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 

fenntartását a Szentgotthárdi Járási Tankerület látja el, működtetője azonban a Képviselő-

testület döntése alapján továbbra is Szentgotthárd Város Önkormányzata maradt. 

 

Az elmúlt években is mindig kiemelt figyelmet fordított a város az oktatási intézmények 

tárgyi feltételeinek biztosítására és fejlesztésére, ez különösen 2014 évben is igaz, mikor is 27 

millió forintot fordított a város az iskolákban az iskolabútorok cseréjére. A tanítás 

hatékonyságának elősegítése érdekében az iskolákban számítástechnikai eszközök cseréje 

illetve beszerzése történt. A folyamatos napi karbantartási munkálatok mellett a Széchenyi 

István  iskolában 4 osztályterem és 2 iroda teljes felújítására került sor, ugyancsak ebben az 

iskolában a tornaterem parketta felújítása is megtörtént.  Az Arany János iskolában kicserélték 

a folyosói kopolit üvegfalat, és folyamatban van a tetőfelújítás is. A Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban külső homlokzat és tetőjavítás van folyamatban, továbbá díszudvar 

kialakítására kerül sor, melyet a Testület közel 5,5 millió forinttal támogatott. A Takács Jenő  

Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének felújítása hosszú évek után megvalósulni 

látszik, a munkálatokat e hetekben kezdik, melynek közel 10 milliós költsége lesz. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata annak ellenére , hogy ez intézményfenntartói  feladat , a 

zeneoktatás zavartalanságának biztosítása érdekében  közel fél millió forint összegben 

eszközbeszerzést támogatott. 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményében is történt 

szervezeti átalakítás. A SZEOB intézményében 2014. július 1. időpontig  15 óvodai  (11 

székhely, 4 tagóvodai csoport) és 4 bölcsődei csoport működött. Ezen időponttól viszont 

Gasztony és Rönök Község önkormányzata úgy határozott, hogy kiválnak az intézményből és 

önálló óvodaként működnek tovább. Ugyancsak július 1-jétől a bölcsődei csoportok száma 

viszont 4-ről 5-re bővült. Az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a nemzetiségi  
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nevelésre, a székhely Játékvár Óvodában biztosítjuk a szlovén és a német nemzetiségi  

nevelést egy-egy csoportban, Csörötneken a Csillagvirág Tagóvodában pedig etnikai nevelés 

folyik. 2013. augusztusában felállt a Pedagógiai Szakszolgálat helyi intézménye  

Szentgotthárdon is, melynek következtében az óvodai feladatok köréből kikerült a logopédiai 

ellátás. Ennek ellenére az óvodás korosztály logopédiai ellátása továbbra is az óvoda  által 

kialakított helyiségben helyben folyik. A Tótágas Bölcsőde az elmúlt időszakban teljes 

felújításon esett át, részben pályázati erőforrások, részben fenntartói támogatás 

igénybevételével, mely alapján már Szentgotthárdon is a modernkor igényeit kielégítve 

történhet a legkisebbek gondozása, nevelése. A takarékosabb energiafelhasználás céljából 

pályázati és fenntartói támogatással  napelemeket is kapott a SZEOB intézménye. 

 

Mind az óvodai nevelés, mind amikor még fenntartóként az iskolák még hozzánk tartóztak, a 

közoktatás  területén dolgozó pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszáma az elmúlt 

években állandó volt, létszámleépítésre nem került sor, pedagógus álláshely csak 

nyugdíjazással szűnt meg, a közoktatási intézményekben dolgozók egzisztenciáját nem 

fenyegette a munkanélküliség kérdése. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz való folyamatos csatlakozás mellett az Önkormányzat új, 

saját ösztöndíjrendszert vezetett be, amelyet Széll Kálmánról nevezett el. Ebben az új 

ösztöndíjprogramban nem a szociális rászorultság, hanem a tanulmányi eredmények mellett a 

kreatív, előremutató ötletek és munka alapján döntenek az elbírálásnál.  

 
 
EGÉSZSÉGÜGY 
 
Szentgotthárd Város egészségügyi területén az elmúlt években fontos változások történtek, 

szakmai és intézményi fejlesztések területeken egyaránt. 

 

Szakmai oldalon:  

- Rendelőintézet vezető főorvosa Dr. Mesterházy Máris 2013. március 15. időponttól 

távozott, új vezető Dr. Csiszár Judit. Az új vezető, új szemléletváltozást is hozott, 

melynek következtében szakorvosi óraszámok kerültek átcsoportosításra: visszakerült az 

onkológiai rendelés, így az érintett betegeknek nem kell a megyeszékhelyre utazni, az 

ultrahang rendelési ideje megnövekedett heti 5 órával, visszaállításra került a J1-es labor, 

a belgyógyászat területén új szerkezet kialakítására törekedtek. A szakrendelések 

biztosítását szakmailag is elismert orvosok megbízásával próbálta az intézmény 

teljesíteni. 

- Az alapellátás területén égető probléma volt közel másfél évig a  IV sz. háziorvosi körzet 

betöltése, illetve a felnőtt I. számú fogászati körzet betöltése Mindkét területen intenzív 

erőfeszítéseket tett  mind a Rendelőintézet, mind a Hivatal az állások betöltésére, 

amelynek eredményeképpen a háziorvosi körzet 2014. augusztus 1-jével betöltésre került, 

a fogászati körzet pedig jelenleg betöltés alatt áll. 

- Közös megegyezéssel megszűnőben van  az I. számú házi gyermekorvossal fennálló 

jogviszony, a körzet ellátása jelenleg helyettesítéssel történik, a praxisjogot a házi 

gyermekorvos hat hónapig próbálja értékesíteni. 

- Ugyancsak hosszú éveken keresztül volt égető probléma az ügyeleti ellátás biztonságossá 

tétele. A hosszan tartó betegség, valamint a betöltetlen háziorvosi álláshely miatti 

szakemberhiány, az alacsony bérezés miatti elégedetlenség – melyet időközben némileg 

„orvosoltunk” - a  környező ügyeleti szolgálatok jobb bérezési gyakorlata miatti elszívó 

erő is rontotta a helyi orvosok ügyeltre való beoszthatóságát. Az egészségügyi dolgozók 



 
106 

munkaidejét és túlmunkára kötelezhetőségét szabályozó rendeleti környezet sem 

kedvezett az ügyeleti ellátás folyamatosságának és biztonságának. A Képviselő-testület 

2014-ben az ügyeleti szolgálat teljes kiszervezése mellett határozott külső szolgáltató 

részére, melynek megvalósítása folyamatban van.  

 

Intézményi fejlesztések: 

- A Rákóczi úti házi orvosi rendelőben akadálymentesítésre került sor, az épület 

energiahatékony felújítása is megtörtént – fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje. E 

pályázat keretében felújításra került mindkét gyermekorvosi rendelő és a védőnői 

helyiségek is. 

- 2013-ban fejeződött be a még Dr. Mesterházy Mária főorvosnő által kezdett és majdnem 

teljesen lebonyolított „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió 

egészségügyi intézményeiben” című pályázati program. E pályázat keretein belül a 

Rendelőintézet tetőtere megújult, korszerű csoportfoglalkozásokra is lehetőséget adó 

pszichiátriai- addiktológiai  gondozó  kialakítására és felszerelésére került sor. 

- 2014-ben a Rendelőintézet eszközparkja tovább korszerűsödött egy többfunkciós UH 

készülékkel, és folyamatban van egy fogászati készülék beszerzése is. 

- A  TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 számú konzorciumi pályázat keretében az 

Egészségfejlesztési Iroda ( EFI) létrehozására került sor. Ez a program lehetővé teszi, 

hogy a jövőben még több figyelmet fordítsunk  a megelőzésre, szűrésekre , a betegségek 

korai felfedezésére és kezelésére valamint az egészséges életmód és az 

egészségfejlesztési tevékenység kiterjesztésére.  

 

Összeségében az egészségügy területén az  elmúlt években történt változások megteremtették 

az alapját egy új egészségközpontú városi egészségstratégia kialakításának, egy új átfogó 

koncepció kidolgozásának a város vezetése, a társintézmények, a  civil szervezetek, a 

munkáltatók és munkavállalók, a  valamit az üzleti szektor bevonásával. 

 
 
SZOCIÁLIS SZFÉRA 
 
Szentgotthárd Városa az elmúlt években is ellátott és támogatott  kötelező és nem kötelező 

szociális ellátási formákat, úgy mint a Városi Gondozási Központ intézményénél a házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat intézményénél a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a 

SZEOB-nál a bölcsődei ellátást. 

 

Ezek a szolgáltatások  jelentős mértékben hozzájárultak a lakosság szociális biztonságának, 

illetve esélyegyenlőségének megteremtéséhez, a szociális ellátórendszer működtetéséhez. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a jövőben is fontosnak tartja mind a kötelező, mind a 

nem kötelező szolgáltatások működtetését, ennek érdekében a Képviselő-testület támogatta a 

Városi Gondozási Központ intézményénél egy gépkocsi beszerzését, mellyel az étkeztetésnél 

felmerülő problémákat (gyorsabb kiszállítás) kívánja megoldani, illetve más szolgáltatási 

formáknál is segítséget nyújt. 

 

 
KÖZMŰVELŐDÉS – KULTÚRA  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata közművelődési feladatait egyrészt a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettel Együttműködési Megállapodás alapján látja el, illetve a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum intézménye látja el. Mindkét szervezet életében az elmúlt 

években fontos változások történtek. 

 

A PKKE-nél személyi változások történtek a vezetőségben, valamint változás történt a 

feeladatellátás helyszínében is. A Művelődés Házból a Munkaszervezet átköltözött a Színház 

földszintjén kialakított irodába (energiatakarékosság és munkaerő hatékonyabb kihasználása 

miatt ), amit mára már belaktak, és a civil csoportok is elfogadnak. A Művelődés Háza termeit 

csak időnként használják, az udvarban található régi kerthelyiség, mely a hosszú évek során 

veszélyessé vált, lebontásra került. Az Egyesület évente megrendezte a már hagyományos 

rendezvényeket, melyek tavaly és főként az idén az önkormányzattal közösen új elemekkel és 

régi-új helyszínek bevonásával bővítettek. A Színház aulájának egy részét átalakították, ezzel 

is a látogatók és a civil csoportok  igényeit is figyelembe vették. 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár  és Múzeum életében óriási változás 2013. január 1-jétől 

állt be, mikor is jogszabályi rendelkezés alapján az addig megyei múzeumhoz tartozó Pável 

Ágoston Szlovén Helytörténeti Múzeum a város fenntartásába került. Az épp 30 éves 

intézményt szakemberek nélkül vette át a könyvtár, mára azonban szlovén nemzetiségi 

nyelvet bíró tárlatvezetőt, és múzeumpedagógust is foglalkoztat. A Jubileumi rendezvényen új 

tárlat megnyitására is sor került. A Könyvtár továbbra is ellátja a jogszabályban 

meghatározottak szerinti szolgáltatásokat, sőt még azon felül is számtalan programot biztosít 

szinte minden korosztály számára Szentgotthárdon és a fiók könyvtárakban is. Az intézmény 

számára nemcsak a székhelyen fontos a látogatók kiszolgálásának feltételeinek javítása, 

hanem a városrészeken, a kistérség településein. Erre jó példa, hogy Rábatótfaluban a 

könyvtár új helyre költözött. 2014. júniusáig iskolakönyvtári feladatokat is elláttak a 

könyvtárosok a III. Béla Szakképző Iskolában. Sikeres pályázati tevékenységnek 

köszönhetően az elmúlt években is fejleszthették a technikai /fizikai feltételeket, melyek 

szintén a könyvtárlátogatók igényeit szolgálják. Az intézmény helytörténeti tevékenysége 

nagyban hozzájárult a Helytörténeti Klub megalakulásához,  és azóta szorosan együttműködik 

a Klubbal. 

 

A kulturális élet egyik helyszíne a Mozi is, mely tavaly ünnepelte 100 éves születésnapját . Ez 

alkalomból számos rendezvény volt, köztük a legrangosabb a Csákányi László Filmszínház 

névadóünnepsége december 8-án és 9-én. A tavalyi évben a vetítéstechnika fejlesztésének 

eredményeként a 2D és 3D filmek kiváló minőségű bemutatására vált alkalmassá a 

szentgotthárdi mozi - Magyarországon elsőként Xpand passzívszemüveges verzióban 

nézhetők a 3D-s filmek. Nemcsak a vetítőtechnika, de a nézőtér is jelentős felújításon esett át: 

az oldalfalat takaró furnér- és műbőrborítást igényes hangelnyelő szövettel látták el, a 

mennyezetet feketére festették, a közlekedőket szőnyeggel borították, új, esztétikus kijárati 

függönyöket is kapott a terem. A teljesen új vetítővászon és a továbbfejlesztett hangrendszer 

is a nagyobb élményt szolgálja. A felújítást követően a SZET Szentgotthárdi Kft. 

üzemeltetésébe került az intézmény. A centenáriumi akció- és programsorozat 2013. 

szeptemberében indult el a moziban azzal a mottóval, hogy 100 nap - 100 élmény. A 

legfontosabb célja volt megismertetni az emberekkel az új vetítés-technikát, felkelteni az 

érdeklődést a mozi iránt. Ennek érdekében egy komplex, jubileumi kedvezményeket és 

meglepetéseket is magában foglaló sajátos akció-sorozat és kampány indult el, amelynek 

során meghatározó jelentősége volt az együttműködő partnerek bevonásának, a támogatói kör 

kialakításának, továbbá a jegyárak átstrukturálásának, az értékesítés-ösztönző elemek 

kidolgozásának és összehangolásának, valamint a kísérő rendezvények megszervezésének és 
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lebonyolításának. Visszatekinteve egyértelműen sikeres volt ez a programsorozat, messze 

felülmúlva az előzetes várakozásokat. Elmondható, hogy az ügyet mindenki támogatta, mellé 

felsorakoztak az emberek és a szervezetek egyaránt, jelentős elismerést hozva ezzel a 

szentgotthárdi városvezetésnek is. A megvalósított digitalizáció nem csak pótolhatatlan 

értéket mentett, hanem egyben komoly lehetőségeket is teremtett arra, hogy egy többfunkciós, 

modern, közösségi tere legyen a városnak. Olyan, amit ha sikerül tartalommal megtölteni, 

akkor ez már túlmutathat a város és közvetlen térsége határain, akár regionális szerepet is 

adhat Szentgotthárdnak a kultúra egy szegmensében. Ennek érdekében további fejlesztések 

valósultak meg idén nyáron: teljesen átépítettük az előteret, vízesblokkot építettünk, illetve a 

külső homlokzat is felújításra került. Az úgynevezett alternatív tartalmak bevezetésével idén 

ősztől a társművészetek is megjelennek a vásznon. Létrejött a mozi weboldala az internet 

alapú jegyelővétel lehetőségével,  a nézőtéri széksorok és az ülőhelyek megszámozása és a 

kéthetes ciklusú műsor-összeállításra való átváltás mellett. 

 

 

RENDEZVÉNYEK 

 

Az előző évekhez hasonlóan megmaradtak az önkormányzati rendezvények – márc. 15., 

pedagógus nap, Semmelweis nap, köztisztviselők napja, aug.20., okt. 23. Emellett 

Szentgotthárd Város Önkormányzata létrehozta a Zöld Szentgotthárd Díjat, az Idősek az 

idősekért címet, valamint Nemzetiségi Díjat alapított. 2013-ban és 2014-ben a város mellett 

több intézmény is jubilált. Tavaly ünnepeltük a város alapításának 830., Szentgotthárd városi 

rangra emelésének 30., a Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi és Helytörténeti Múzeum 

fennállásának 30., a Vörösmarty Mihály Gimnázium alapításának 120., illetve a mozi – azóta 

már Csákányi László Filmszínház – fennállásának 100. évfordulóját. Idén a Móra Ferenc 

Város Könyvtár és Múzeum 60. éves lett, a legjelentősebb jubileumok pedig a szentgotthárdi 

csata 350. és a Nagyboldogasszony templom megáldásának 250. évfordulója voltak. Minden 

fontos, kiemelkedő évfordulóról méltó módon emlékeztünk meg, ennek igazi csúcspontja az 

idei Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozat volt, amely igazi nemzetközi 

jelleget kapott a csatában részt vett nemzetek csatlakozásának köszönhetően.  

 
 
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TEENDŐK: 
 
Az elmúlt három évben a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek koordinálása, a szervezetekkel való 

kapcsolattartás, illetve a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap alapvető változásokon 

ment keresztül. Elkészült egy átlátható, jól leszabályozott pályázati rendszer, amelynek köszönhetően 

a civil szervezetek, alapítványok és városrészek számára pontosan meghatároztuk azokat a 

feltételeket, amelyekkel igényt tarthatnak önkormányzati támogatásra. Minden pályázati ciklus előtt 

rendelkezésükre bocsátjuk a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat, információkat, 

segédleteket. A – még néhány pontban javítandó – rendszer, illetve a Civil alapban levő támogatási 

összeg emelésének köszönhetően a civil szervezetek egyre több városi programba kapcsolódnak be, 

hozzájárulva ezzel az egyes rendezvények sikeréhez. A jövőben ez az együttműködés tovább 

fejleszthető, amely a következő évi pályázati folyamat szabályozása során beépíthető és 

kidolgozható.  

 
Előrelépés az ifjúsággal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, hogy 

hosszas egyeztetések után elkészült a város új sportkoncepciója, városi sportrefernst 
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alkalmazunk, számos sportfejlesztés megvalósítása van folyamatban. Főbb változások ezen a 

területen: 

- A városi sporttelep tulajdonjoga elkerült az Önkormányzattól – ezzel párhuzamosan 

folyamatban van a multifunkciós sportcsarnok megépítése. 

- Az iskolák állami fenntartásba kerültek, a tanulók sportolásával kapcsolatos 

lehetőségeink szűkültek ugyan, de az iskolák üzemeltetése az Önkormányzathoz 

került, így közvetlen feladatunk a tornatermek, a sportcsarnok és az iskolai 

sportpályák működtetése.  

- A Hársas-tó ismét használható vízi sporttevékenységre is. 

- Nincs egy éve, hogy a Képviselő-testület elfogdta a város új sportkoncepcióját. 

- 2013. novemberétől főállású sport- és ifjúsági referenst alkalmaz a város. 

- Részben önkormányzati támogatásból megvalósult a rábatótfalusi sportpálya és öltöző 

felújítása. 

- Az öntözőrendszert is részben önkormányzati, részben pályázati támogatásból éítették 

ki a szentgotthárdi sporttelepen. 

- Önkormányzati beruházásban az új, 4 sávos tekepályát is beépítettük.  

- A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében műfüves 

labdarúgó pálya épül a sporttelepen. 

 
Tavaly sikerrel szerepeltünk a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt 

pályázatán, így Vanyúr István szigetvári szobrászművész elkészítette azt a Robert Leeb apátot 

ábrázoló faszobrot, amely most a Nagyboldogasszony templom előtti téren áll.  Szintén tavaly 

bekapcsolódtunk az „Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!” országos programba, amelynek 

keretében átadtuk a Pars Krisztián és Gyécsek Tibor kalapácsvetőink tiszteletére felállított dobókört, 

illetve bemutattuk az új Szentgotthárd könyvet. A Szülőföld Kiadó gondozásában megjelent 

kiadványba a Szentgotthárdi Fotóklub, illetve több amatőr fotós készített képeket, a szöveges 

összefoglalókat pedig a Honismereti Klub, valamint a Hivatal több dolgozója készítette. A 

polgármesteri tárgyaló falaira visszakerültek a Dorffmeister-festmények digitális másolatai, valamint 

a nagyteremben is elhelyeztük a hasonló technikával készült Güsner-reprodukciókat. Azóta többször 

látogatják az épületet iskolás és turista csoportok, érdeklődők, akiknek egy az egész épületen 

végighaladó idegenvezetést tartunk bemutatva a város és a kolostorépület történetét. Ezt 

továbbgondolva évente csatlakozunk a Kulturális Örökségnapokhoz, amely keretében egy hétvégén 

keresztül nyitva áll az épület és több turnusban idegenvezetést tartunk.  

 
 
TÁRSULÁS – IDŐSÜGYI TANÁCS 
 
A Hivatal ellátta a kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait is. A legfontosabb 
változás kétséget kizáróan a Társulás továbbműködtetésével volt kapcsolatos. A 
többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt hatályon kívül helyezése nem 
eredményezte a törvény erejénél fogva a kistérségi társulások megszűnését, a 
Társulást alkotó tagönkormányzatok nem is szüntették meg a Társulást, csupán 
elvégezték a Társulási megállapodás aktualizálását illetve az állami feladatok 
kikerültek belőle (állami köznevelés, pedagógiai szakszolgálatok, mozgókönyvtári 
ellátás). Ezzel párhuzamosan megváltoztatták a Társulás elnevezését, amelyet a 
Magyar Államkincstár 2013. július 17. nappal át is vezetett a törzskönyvi 
nyilvántartásban - a továbbiakban a Társulás elnevezése Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás. A Társulás a továbbiakban is az alábbi intézmények 
fenntartó és felügyeleti szerve: 
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 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Az elmúlt években is bővült a Társulás által ellátott közszolgáltatások köre, az idegenforgalmi 

és környezetvédelmi feladatokon túl a folyékony és szilárd hulladékkezelés megszervezése is 

társulási szinten történik már. 

 

Az Idősügyi Tanács is rendszeresen ülésezett az elmúlt években, a Hivatal elláta a 

működtetésével kapcsolatos teendőket. A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv 

alapján dolgozik - a munkatervét a tagok javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által 

tárgyalandó témák figyelembevételével alakítjuk ki. Alapelvvé lett, hogy minden időseket 

érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki tudjuk kérni a Tanács véleményét, s 

visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról. Továbbra is elmondható, hogy az 

Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak és tanúsítanak az egyes témák 

iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük van. 

 
 
TITKÁSÁGI, KOORDINÁCIÓS FELADATOK 
 
Ezen a területen feladat volt  

- a hivatali informatikai feladatok koordinálása és ellátása;  
- az önkormányzati, hivatali és önkormányzati (kistérségi) társulás honlapjainak 

folyamatos frissítése 
- az önkormányzati és önkormányzati (kistérségi) társulás működésével 

kapcsolatos sajtóreferensi feladatok ellátása,  
- a polgármester és az önkormányzati tisztségviselők programjával, útjainak 

megszervezésével kapcsolatos szakmai ügyek intézése és elszámolásának 
bonyolítása,  

- a hivatal központi elérhetőségein folyamatos rendelkezésre állás és 
információszolgáltatás, napi rengeteg telefonnal és e-maillel, 

- a belső és külső megbeszélések, rendezvények szervezése, reprezentációs 
feladatok ellátása (a beszédek írásától az ajándékok összeállításáig és 
becsomagolásáig),  

- a hivatali gépjárművekkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs teendők 
ellátása, a gépjárművek üzemeltetéséből adódó feladatok ellátása, stb. 

 

Informatika, honlapok kezelése: A tavalyi év második felében több hiba merült fel a hivatali honlap 

szerkesztőfelületén, amely odáig vezetett, hogy a weboldalra semmilyen információt nem tudtunk 

feltölteni, emellett a régi, már nem aktuális hirdetéseket, tájékoztatókat sem tudtuk törölni. 

Elengedhetetlenné vált egy új honlap létrehozása, amelyet teljesen újragondolva, minden igényt 

kielégítve, felhasználóbarát felületként indítottunk el. A logikusan felépített, átlátható menüpontok 

mind a szerkesztést, mind a felhasználást jelentős mértékben megkönnyítik. Folyamatban van az új 

városi honlap kialakítása is, amely egy modernebb, több funkcióval felszerelt, de alapvető feladatait a 

továbbiakban is teljes egészében ellátó, igényes oldal lesz. Eleget téve a kor igényeinek, létrehoztunk 
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egy oldalt a Facebook-on is Szentgotthárd Város Önkormányzatának. Az oldalon népszerűsítjük a 

városi rendezvényeket, a városról készült fotókat, videókat. A legtöbb megtekintést a 

Szentgotthárdról készült kétperces turisztikai kisfilm érte el, ezt több mint négyezren látták. De 

népszerű volt a templomról készült panorámafotó is, amelyet közel háromezren értek el.  

 

Várost, rendezvényeket népszerűsítő megjelenések a különböző médiumokban: A közelmúltban 

egyre nagyobb hangsúlyt helyeztünk a várost, illetve a rendezvényeket népszerűsítő média és 

sajtómegjelenésekre. Ennek eredményeképpen tavaly decemberben, a mozi centenáriumi 

ünnepségére készített sajtóanyag több mint ötven internetes felületen jelent meg. Emellett a 

gálaestről készült kisfilm is nagy népszerűségre tett szert. Megvalósult egy kétperces turisztikai 

kisfilm, amely bemutatja Szentgotthárd legfőbb értékeit. A film narrációjához sikerült megnyernünk 

Görög László színészt, így igazán színvonalas alkotás született. A különböző videó-megosztó és 

közösségi portálokon már több ezres látogatottságot ért el.  

 

Szerepeltünk a Hazahúzó című műsorban, illetve a Slovenski Utrinki című műsor több adásában a 

közmédia csatornáin, a nyár elején pedig az RTL Klub Kalandor című műsorába készült egy a várost és 

a nyári programokat bemutató blokk. A Szentgotthárdi Történelmi Napok programsorozatról a Duna 

TV és az M1 csatornákon, a Kárpát Expressz című műsorba készült összefoglaló. Említésre méltó, 

hogy a Történelmi Napok rendezvényeiről szóló sajtóanyag országos médiának történt megküldését 

követően még a hvg.hu is írt a jubileumi programról. A médiában rejlő lehetőségeket a továbbiakban 

is szeretnénk kiaknázni.  

 

Testvérvárosi kapcsolatok: Aktivizálódtak, felélénkültek a testvérvárosi kapcsolataink. A 

legszorosabb kapcsolatot a németországi testvérvárosunkkal, Walldürnnel alakítottunk ki, de Izola 

képviselői is több rendezvényünkre ellátogattak, sőt az idei Történelmi Napokon a franciaországi 

testvérvárosunk Delle képviselőit is vendégül láthattuk. Augusztus elején aláírtunk egy 

szándéknyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a törökországi Dilovasi városával a közeljövőben 

előkészítjük a testvérvárosi kapcsolat kialakítását.  

 

 
PÁLYÁZATOK: 
 
Az önkormányzat és az önkormányzati (kistérségi) társulás, illetve azok 
intézményeinek fejlesztésére kiírt mindenkori pályázatok előkészítése, benyújtása és 
a támogatott projektek megvalósítása is sok munkát jelentett az elmúlt években, 
továbbá gondoskodtunk a korábbi projektek fenntartási kötelezettségeinek 
teljesítéséről, a jelentések készítéséről. 
 
2011. 

 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert 

összeg 

Szentgotthárd Városközponti Liget fejlesztése 55.555.556 Ft 50.000.000 Ft 

 

Háziorvosi rendelő akadálymentesítése 55.286.112 Ft 49.757.501 Ft 

 

Regionális légszennyezettség mérőrendszer 87.000.000 Ft 2,6 millió euró 

 

Oktatási informatikai infrastruktúra fejl. (Béla) 9.576.037 Ft 9.576.037 Ft 
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Oktatási informatikai infrastruktúra fejl. SZOI 24.872.500 Ft 24.872.500 Ft 

 

Lelki egészség megőrzése (Szlovén-Magyaro) 174.908 euro 166.164 euró 

 

Gondozási Kp akadálymentesítése 12.807.626 Ft 10.886.482 Ft 

 

 

2012. 

  

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert 

összeg 

Sztg Farkasfa ívóvízminőség javítása 32.067.000 Ft 28.779.450 Ft 

 

Sztg-Luzern energiváros projekt 20.000.000 Ft 18.000.000 Ft 

 

Rába sztg-i szakasz árvízvéd.fejl. teljes kts 317.713.678 Ft 304.702.173 Ft 

 

…ebből Szentgotthárdi rész 130.115.053 Ft 117.103.547 Ft 

 

Hársas-tó szabad strandjának fejlesztése 2.838.497 Ft 2.838.497 Ft 

 

SZEOB Bölcsőde felújítás 87.940.705 Ft 79.146.634 Ft 

 

 

2013. 

 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert 

összeg 

Sztg térségi közekedés fejlesztése 215.598.919 Ft 198.365.124 Ft 

 

Megújuló energiaforrások (napelem)SZOI 44.702.019 Ft 44.702.019 Ft 

 

Megújuló energiaforrások (napelem)SZEOB 24.132.178 Ft 24.132.178 Ft 

 

NKA Szoborpályázat 1.289.050 Ft 1.289.050 Ft 

 

Önkormányzati szervezetfejl.  ÁROP 21.999.956 Ft 21.999.956 Ft 

 

 

2014. 

 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert összeg 

Radnóti u.- kalandpark 10.160.000 Ft 7 673 170 Ft 

 

Hársas tó információs táblák 1.289.050 Ft 1.289.050 Ft 

 

Máriaújfalu szennyvízelvezetése 364.093.650 Ft 307.689.938 Ft 
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Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok 

104 M Ft 104 M Ft 

 

Műfűves labdarúgópálya építés 190.325.050 Ft 162.325.050/Ft 

 

Leader Térségek Közötti Együttműködés 22 339 736 Ft 22 339 736 Ft 

 

 

 

 

 

 

I.7. Pénzügy 

 

 

2011. 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert összeg 

Szentgotthárd Városközponti Liget fejlesztése 55.555.556 Ft 50.000.000 Ft 

Háziorvosi rendelő akadálymentesítése 55.286.112 Ft 49.757.501 Ft 

Regionális légszennyezettség mérőrendszer 87.000.000 Ft 2,6 millió euró 

295Ft/euro 87.000.000 Ft 76.700.000 

Oktatási informatikai infrastruktúra fejl. (Béla) 9.576.037 Ft 9.576.037 Ft 

Oktatási informatikai infrastruktúra fejl. SZOI 24.872.500 Ft 24.872.500 Ft 

Lelki egészség megőrzése (Szlovén-Magyaro) 174.908 euro 166.164 euró 

295Ft/euro 51.597.860Ft 49.018.380 Ft 

Gondozási Kp akadálymentesítése 12.807.626 Ft 10.886.482 Ft 

Összesen 296.695.691 Ft 270.810.900 Ft 

 

Beruházások, felújítások:         E/FT 

Fürdő szabadtéri strandhoz út, parkoló építés 18.209 e/Ft 

Intézményi beruházás III. Béla Szakképző Iskola 13.830 e/Ft 

Önkorm.bérlemények felújítása 5.150 e/Ft 

Önkorm.ingatlanok felújítása 2.758 e/Ft 

Bérlakások felújítása 2.700 e/Ft 

Rendelőintézet tetőtér beépítés 600 e/Ft 

Összesen 43.247 e/Ft 

 

2012. 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert összeg 

Sztg Farkasfa ívóvízminőség javítása 32.067.000 Ft 28.779.450 Ft 

Sztg-Luzern energiváros projekt 20.000.000 Ft 18.000.000 Ft 

Rába sztg-i szakasz árvízvéd.fejl. teljes kts 317.713.678 Ft 304.702.173 Ft 

…ebből Szentgotthárdi rész 130.115.053 Ft 117.103.547 Ft 

Hársas-tó szabad strandjának fejlesztése 2.838.497 Ft 2.838.497 Ft 

SZEOB Bölcsőde felújítás 87.940.705 Ft 79.146.634 Ft 

Nyugatmagyarorsz.Vízig Gát építése 330.000.000 Ft 330.000.000 Ft 

Összesen 602.961.255 Ft 375.868.128 Ft 

 

Beruházások, felújítások:         E/FT 

Gimnázium kazán beszerzése 1.739 e/Ft 
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Röntgenkészülék beszerzése 931 e/Ft 

Zárt csapadékcsatorna építés 1.170 e/Ft 

Intézményi beruházások 16.157 e/Ft 

Önkorm.bérlemények, ingatlanok felújítása 6.769 e/Ft 

Kerékpárút felújítása 6.340 e/Ft 

Bérlakások felújítása 38.185 e/Ft 

Csapadékvíz elvezetés, árokkialakítás 11.446 e/Ft 

Összesen 82.737 e/Ft 

 

 

 

2013. 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert összeg 

Sztg térségi közekedés fejlesztése 215.598.919 Ft 198.365.124 Ft 

Megújuló energiaforrások (napelem)SZOI 44.702.019 Ft 44.702.019 Ft 

Megújuló energiaforrások (napelem)SZEOB 24.132.178 Ft 24.132.178 Ft 

NKA Szoborpályázat 1.289.050 Ft 1.289.050 Ft 

Önkormányzati szervezetfejl.  ÁROP 21.999.956 Ft 21.999.956 Ft 

Összesen 307.722.122 Ft 290.488.327 Ft 

 

Beruházások, felújítások:         E/FT 

moz digitalizációja 26.759e/Ft 

Utasváró építés Rfüzes 782 e/Ft 

Intézményi beruházások 1.603 e/Ft 

Önkorm.bérlemények, ingatlanok felújítása 3.753 e/Ft 

Hivataltetőszerk felújítása 1.447 e/Ft 

Útfelújítások 80.400 e/Ft 

Ffa csapadékvíz elvezetés 861 e/Ft 

városrészi kultúrázk felújítása 956 e/Ft 

Intézményi felújítás 19.003 e/Ft 

Összesen 135.564 e/Ft 

 

2014. 

Pályázat megnevezése teljes összeg elnyert összeg 

Radnóti u.- kalandpark 10.000.000 Ft 7.673.170 Ft 

Hársas tó információs táblák 1.289.050 Ft 1.289.050 Ft 

Máriaújfalu szennyvízelvezetése 364.093.650 Ft 307.689.938 Ft 

Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok 

12.750.000 Ft 12.750.000 Ft 

Műfűves labdarúgópálya építés 190.325.050 Ft 162.325.050Ft 

Összesen 578.617.750 Ft 491.727.208 Ft 

            

 E/FT 

Önkormányzati ingatlanok (lakás,bérlemény) felújítása 28.748 e/Ft 

Útfelújítások folyamatban 80.000 e/Ft 

Ravatalozó felújítások, építés folyamatban  30.000 e/Ft 

Utcabútorok 1.352 e/Ft 

Hársas-tó esőbeálló 502 e/Ft 

Területvásárlások 4.095 e/Ft 
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SZET gépbeszerzés 18.325 e/Ft 

Tekepálya felújítás 24.639 e/Ft 

Gimnáziumi díszudvar 11.000 e/Ft 

Intézményi beruházás 5.897 e/Ft 

Mozi épület belső átalakítása 35.000 e/Ft 

Városrész kultúrházak felújítása folyamatban 12.000 e/Ft 

Zeneiskola tető felújítása folyamatban 12.300 e/Ft 

Óvoda – Bölcsőde felújítás 23.373 e/Ft 

Barokk templom felújításának támogatása  5.000 e/Ft 

Víziközmű rekonstrukció (Ffa,Aszölnök,Fszölnök) 3.766 e/Ft 

Rtótfalu vízrend.területvásárlás 1.511 e/Ft 

Ultrahang készülék beszerzése lízingre 5.000 e/Ft 

Hársas-tó büfé 3.000 e/Ft 

Iskolabútorok, taneszközök 30.000 e/Ft 

Lakások vásárlása folyamatban 26.000 e/Ft 

Rtótfalu sportöltöző 2.500 e/Ft 

VSE pályázathoz önrész biztotása 2.665 e/Ft 

Múzeum terepasztal… 4.285 e/Ft 

Összesen 370.958 e/Ft 

 

 

ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ mértéke: 

2013. június 188.247.639 Ft folyószámla tartozás 

 8.550.649 Ft MFB Arany J. Villamoshálózat korszer. 

összesen 196.798.288 Ft  

2014. február 2.176.112 Ft lízing (Opel Insignia) 

 613.707 Ft MFB Arany villamoshálózat korszerűsítés 

összesen 2.789.819 Ft  

KONSZOLIDÁCIÓ 

ÖSSZESEN: 

199.588.107 Ft  

   

   

2012. decemberben 300.000.000 Ft 1613/2012. (XII.18.)Kormányhatározat 

2013. decemberben 500.000.000 Ft 1967/2013.(XII.17.) Kormányhatározat 

összesen 800.000.000 Ft állami támogatásban részesült az önkormányzat 
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II. Beszámoló 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti 

hatósági tevékenységéről 

(az apátistvánfalvai hatósági ügyek nélkül) 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben fő napirendi 

pontként tárgyalja a hivatal hatósági munkájáról szóló beszámolót. Idén jelen napirendünk 

részeként az alábbiak szerint teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek: 

 

 

1. Államigazgatási hatósági ügyek 

 

1.1. Hatósági és koordinációs ügyek 

 

Telepengedély 

 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari 

tevékenység megkezdését megelőzően meghatározott adattartalmú formanyomtatványon 

köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni 

kívánt ipari tevékenységet. Engedélyezési eljárás lefolytatása csak abban az esetben indokolt, 

ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, vagy a környezet védelme ezt 

indokolttá teszi, és ezek a célok más úton – így például utólagos ellenőrzéssel – nem lennének 

elérhetőek. 

A beszámolási időszakban engedélyezési eljárás lefolytatására 5 alkalommal került sor, a 

többi vállalkozás általi tevékenység (6 új vállalkozás és 2 megszűnés) bejelentés-kötelesnek 

minősült. 

 

Szálláshely 

 

A szálláshelyek engedélyezése és nyilvántartása a jegyző hatáskörbe tartozik. A szálláshelyek 

kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a jegyző, a 

fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. kategóriába sorolással kapcsolatos tájékoztatás) a 

fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján. A 

tevékenységet folytatók közhitelű nyilvántartását a város honlapján közzétettük. A 

beszámolási időszakban 1 megszüntetés volt, 2 nyilvántartásba vétel és 1 adatmódosítás. 

 

Üzletek működése 
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A működési engedély köteles üzletek és a csupán bejelentés-köteles kereskedelmi 

tevékenység szabályozásában a tárgyidőszakban nem volt változás. A bejelentett 

tevékenységekről, valamint a működési engedélyekről nyilvános, elektronikusan elérhető 

nyilvántartást kell vezetni, amelynek segítségével valamennyi jegyző, illetve más érintett 

hatóság könnyen elérhető információt kaphat az illetékességi területén működő kereskedőkről 

és folytatott kereskedelmi tevékenységekről. Az elektronikusan elérhető nyilvántartás emellett 

megkönnyíti a kereskedők azonosíthatóságát, utolérhetőségét a hatóságok és a vásárlók 

számára. 

A tárgyalt időszakban 48 új üzletet vettünk nyilvántartásba, továbbá 16 esetben került sor 

adatmódosításra, 23 üzlet pedig megszűnt. 

 

Zenés-táncos rendezvények 

 

Ezen jogszabály hatálya alá tartozó zenés-táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély 

birtokában lehet megtartani, amelyet a jegyző ad ki, előzetes szakhatósági állásfoglalások 

beszerzése után. Engedélyezési eljárásra a beszámolási időszakban 2 alkalommal került sor.  

 

Anyakönyvi eljárás 

 

2014. július 1-jével vezették be az Elektronikus Anyakönyvi Rendszert. Ezzel a rendszerrel 

megnövekedtek az anyakönyvvezetők adminisztrációs terhei. 

Ebbe a körbe tartozik a születések, házasságkötések, halálesetek és a bejegyzett élettársi 

kapcsolatok anyakönyvezése. Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére a vizsgált 

időszakban nem került sor. 

A házasságkötések 80 %-ban jegyzői engedéllyel történnek. A jegyző határozattal 

engedélyezi a hivatali időn kívüli eseményt. 

Ezen területhez tartozik még az egyes külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezése, 

ezek száma a tárgyalt időszakban megnövekedett, ami annak tudható be, hogy egyre több 

olyan eset fordul elő, hogy magyar állampolgárok külföldön adnak életet gyermeküknek.    

Apai elismerő nyilatkozatot 2014. május óta 19 gyermek esetében tettek az 

anyakönyvvezetőnél. 

Ebben az ügykörben viszonylag gyakori a hatáskör illetve illetékesség hiánya miatti áttétel 

(pl. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz születés illetve haláleset hazai 

anyakönyvezésénél, vagy házassági név módosításánál a házasságkötés helye szerinti 

anyakönyvvezetőhöz). 

 

Az anyakönyvi események számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Bizonylat típusa 2010.10.01. 2011 2012 2013 2014.09.01. 

Születés akv. 0 0 0 0 0 

Házasság akv. 6 29 36 35 28 

Haláleset akv. 21 88 74 82 75 

 

Állampolgársági ügyek 

 

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál 

lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Továbbra is el lehet 

indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalnál, és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely 
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külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt. Állampolgársági eskü letételére 

Szentgotthárd város polgármestere előtt 9 esetben került sor. 

 

Népességnyilvántartás 

 

Itt a tájékoztatási időszakban változás nem volt. A korábbi évekhez hasonlóan folyamatos a 

polgárok lakcímének változása. Ami említésre méltó, hogy az építéshatóság részéről szinte 

minden alkalommal megtörténik az új lakcím nyilvántartásba vételéhez az adatok átadása (13 

esetben). A nyilvántartáshoz kapcsolódik az adatszolgáltatás, legtöbb esetben az ingatlan 

tulajdonosai kérnek igazolást arra vonatkozóan, hogy hány személy rendelkezik azon a címen 

bejelentett lakcímmel. Gyermek iskolai tanulmányai során a szociális támogatás, ösztöndíj 

stb. igénybevételéhez erre 2014. évben 64 esetben került sor. 

 

Állat- és növényvédelmi ügyek 

 

 6 esetben kellett elrendelni a közérdekű védekezést kaszálatlan területen. 

Az ebösszeírásra 2013. június 1. és október 31. között került sor. 

 

Szociális ügyek 

 

Aktív korúak ellátása 

 

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

családjuk részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátásaként vagy foglalkoztatást helyettesítő 

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

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

jutó jövedelem alapján történik.  

2012. évtől – törvényi felhatalmazás alapján – helyi rendeletünkben előírásra került a 

lakókörnyezet rendezettségének biztosítása mint elvárás az aktív korúak ellátásában, valamint 

a lakásfenntartási támogatásban. Ez idáig nem került sor szankcionálásra e kötelezettség 

megszegése miatt. 

 

A rendszeres szociális segély: Azon személyek kaphatják a jövedelmi és vagyoni 

feltételeknek való megfelelés mellett, akiknek a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

eléréséig hiányzik öt év, vagy egészségkárosodottak, vagy 14 éven aluli gyermeket nevelnek, 

feltéve, ha a gyermek napközbeni ellátása nem biztosított( bölcsődei vagy napközi ellátást 

nem vesz igénybe).  

A rendszeres szociális segélyezetteknek (egészségkárosodottak kivételével) a Családsegítő 

Szolgálattal kell együttműködnie, beilleszkedést elősegítő programban való részvétel 

vállalásával. A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelem összegének és a 

jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 45.570,-Ft-ot. 

Egyedülálló személy esetén a segély mértéke 25.650,-Ft.  

A vizsgált időszakban két elutasításra került sor, a kérelmezők a Pszichiátriai Betegek 

Otthonának lakói voltak. Fellebbezés nem volt.    

 

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

jogosult, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.  

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

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

a réteget minél nagyobb arányban közfoglalkoztatásba vonjuk be.  
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság évente felülvizsgálatra kerül.  

A felülvizsgálat során a támogatás megszüntetésre kerül,  ha a felülvizsgálat időpontját 

megelőző egy évben,  a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának 

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

kereső tevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 

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

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

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

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

tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell 

számítani. 

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

önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. 

2014. évben, augusztus 31-ig 4 fő részére folyósított ellátást kellett megszüntetni a fenti 

feltétel meglétének hiánya miatt.  

 

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

gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás, stb.) részesülők között magas 

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

Az aktív korúak ellátására a jogosultságnál irányadó jövedelemhatár alacsony mértéke miatt 

jellemzően az egyedülálló személyek válhatnak jogosulttá, illetve, amennyiben családos 

személyről van szó, akkor a családtagok sem állnak munkaviszonyban.  

 

A vizsgált időszakban egy személy kérelme került elutasításra. Fellebbezésre a döntések ellen 

nem került sor.   

 

Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott 

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

bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe 

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

önálló álláskeresése eredménytelen. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági 

környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetben lévő, foglalkoztatási 

támogatásban részesülő, illetve már semmilyen álláskeresési és szociális ellátásra sem 

jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.  

 

Helyi rendeletünk szabályozza a helyi közfoglalkoztatás megvalósítására vonatkozó 

rendelkezéseket. Önkormányzatunk évek óta folyamatosan szervez közfoglalkoztatást.  

Közfoglalkoztatásban elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

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

szüneteltethető közfoglalkoztatásba bevonás miatt.  

 

Az önkormányzat 2013. szeptember 1-jétől intézményei közfoglalkoztatásához önrészre 

támogatást nem nyújtott, mivel 100 %-os támogatottságú programok indultak.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-

ig 15 főt foglalkoztatott közfoglalkoztatás keretében kézbesítő-hivatalsegéd, portás és takarító 

munkakörökben.  

 

Lakásfenntartási támogatás 



 
120 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson 

kívül a kérelmezők részére normatív illetve helyi lakásfenntartási támogatás volt nyújtható az 

általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez.  

A normatív lakásfenntartási támogatás szabályait a szociális törvény szabályozza. A 

támogatáshoz szigorú feltételek együttes fennállása szükséges. Lakásfenntartási támogatás 

ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és háztartások számától. A lakásfenntartási támogatás 1 évre szól és a 

megállapított támogatást természetbeni formában nyújtja az önkormányzat. 

2014. évben augusztus 31-ig elutasítás nem volt, egy esetben az eljárás megszüntetésre került, 

fellebbezés nem volt.    

 

Közgyógyellátási igazolvány 

 

2013. január 1-jétől helyi rendeletünk alapján méltányosságból megállapított 

közgyógyellátásra való jogosultság ügyintézése történik hivatalunkban. Míg korábban a 

közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása jegyzői hatáskörben történt, 2014. január 1-jétől 

a képviselő-testület a hatáskör gyakorlója. A testület ezen hatáskörét azonban az ügyintézési 

határidő rövidsége (8 nap) miatt a jegyzőre ruházta át.    

Az ügyintézés ideje jelentős, mivel a jogosultság megállapítása előtt a szociális törvény előírja 

a járási hivatal megkeresését, majd a kérelem áttételét részükre amiatt, hogy a járási hivatal 

hatáskörébe tartozó alanyi, vagy normatív jogú közgyógyellátás feltételei is vizsgálatra 

kerüljenek. Továbbá a jogosultság megállapításához szakhatósági állásfoglalás beszerzése is 

szükséges.  

Két esetben történt elutasítás, fellebbezés nem volt. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermekintézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100 %, ennél idősebb gyermekek esetén 50 %), évente két alkalommal 

5.800-5.800,-Ft összegű (2014. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 2012 novemberétől a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek kizárólag természetbeni formában, 

Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két alkalommal esedékes egyszeri juttatást.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy 

az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában 

nevelni, gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a 

nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem 

emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek 

legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például 

GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kis 

gyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem 

vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, 

csupán az évi két alkalommal járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több 

gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, 
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illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre, de a 8. osztályosnál idősebb 

gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.  

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 

jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél, 

valamint a kérelem nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az,  hogy a 

jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

igénylésre, mivel ha az új kérelmet nem nyújtják be időben (a jogosultság megszűnése előtt),  

a   kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező 

részére, és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre nem 

jogosultak.  

A vizsgált időszakban 3 esetben történt elutasítás a jövedelmi feltételeknek való meg nem 

felelés miatt. Fellebbezés nem volt.  

 

2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározása. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll. Halmozottan hátrányos az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a 

gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a 

nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére csekély.  

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzethez 

kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási támogatás is, mely annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki 

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke 

rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsága fennáll.  

A vizsgált időszakban óvodáztatási támogatás megállapítására nem került sor.   

 

Hagyatéki eljárás 
 

Az eljárás során alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) jegyzőkönyvre, tényállás tisztázására, 

belföldi és nemzetközi jogsegélyre, idézésre, valamint hatósági tanú igénybevételére 

vonatkozó rendelkezéseit. A hagyatéki eljárásokat könnyítette, hogy a Takarnet programból 

lekérhető nem hiteles tulajdoni lap másolatoknál megkaptuk a jogosultságot arra, hogy az 

elhunyt személyes adatai alapján keressük meg a hagyaték tárgyát képező ingatlant. 

Egyeztetésre a hozzátartozóval továbbra is szükség van, nemcsak azért, mert örökösként 

érdekeltként jogában áll megismernie várható örökségét, hanem azért is, mert a földhivatali 

nyilvántartás személyes adatai időnként eltérnek az anyakönyvezett adatoktól. Történhetnek 

név- és évszám elírások is, ezért még mindig nem mondható el, hogy nem marad ki 

ingatlanvagyon az alaphagyaték elkészítésekor. 
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Hagyatéki eljárásoknál sokszor kerül sor belföldi jogsegély alkalmazására abban az esetben, 

amikor a hozzátartozó nem szentgotthárdi lakos, vagy amikor az örökhagyó ingatlanvagyona 

más illetékességi területen fekszik, az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséhez. 

Hagyatéki ügyekben továbbra is a közjegyzői eljárás előkészítő szerepét töltjük be, döntésre a 

közjegyzői eljárásban kerül sor.   

Hagyatéki ügyekben a vizsgált időszakban ügyészi vizsgálat nem volt. 

Ebben az ügycsoportban a vizsgált időszakban 397 ügy volt (397 főszámra és 1403 alszámra 

iktatott ügyirat). 

 

Közbiztonsági referens féléves beszámolója 

 

2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig a közbiztonsági referens és helyettese az alábbiakban 

felsorolt feladatokat végezte el, illetve vett részt azok végrehajtásában: 

 

Szentgotthárd Város az I. veszélyeztetési fokozatba került besorolásra. Az osztályba sorolást 

évente vizsgáljuk. 

 

- Az árvízvédelemmel kapcsolatban 2014. május 12-én a Rába-folyó Szentgotthárdon kora 

délután tetőzött 365 cm-rel. A III. fokot a Vízügyi Igazgatóság I. fokra mérsékelte a 

következő napon, a zsilipeket újra megnyitották. A műszaki egység homokzsákokkal 

bevédte a támfalnál lévő szivárgásokat. 

Az induló készlet az esetleges védekezéshez rendelkezésre áll. 

Az árvíz és belvízvédelem tekintetében 2014. év I. felében más intézkedésre ez idáig nem 

került sor. 

- A nyár folyamán eddig 1 hőségriadó elrendelésére került sor a Vas megyei tiszti főorvos 

asszony közleménye alapján. A hőségriadó alkalmával a belvárosi közkutakat megnyittattuk. 

- Ez év március 4-én bel- és külterületi vízelvezető rendszerek super visori ellenőrzésére 

került sor a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által, ahol mindent rendben találtak. 

- A tavasz folyamán szintén a Kirendeltség által a Széchenyi István Általános iskolai 

melegedőhely került ellenőrzésre a közbiztonsági referens helyettese részvételével. Itt is 

mindent rendben találtak az illetékes szervek. 

- Elkészült a vízkár elhárítási terv Rábatótfalu városrészre vonatkozóan, a közbiztonsági 

referens megszervezte ennek ismertetését a Képviselő-testület felé, amire a júniusi ülésen 

került sor. 

- A települési polgári védelmi szervezet beosztott tagjainak felülvizsgálatát, pontosítását 

folyamatosan végezzük. 

- A közbiztonsági referens a helyettesével felváltva havonta illetve kéthavonta részt vesz a 

Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által tartott tűzoltó parancsnoksági 

értekezleteken, képzéseken, állományülésen. 

 

 

1.2. Önkormányzati adóhatóság 

 

Az adóhatósági eljárás hivatalból vagy az adózó kérelmére (bejelentés, bevallás) indul. 

Adókivetés esetén az adó megállapítása határozattal történik. 

Gépjárműadó esetében közel 500 db határozat meghozatala történt.  

A helyi adóalanyok részére 1122 db igazolás kiállítása történt meg a kedvezményes 

parkolóbérlet vásárlásához. 

A telekadó mértékének változása miatt a telekadó alanyok részére februárban 95 db telekadó 

határozat kiküldésére került sor. 
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Május, június hónapokban közel 1000 vállalkozó, vállalkozás iparűzési adóbevallása került 

feldolgozásra. A bevallások feldolgozása folyamán számszaki ellenőrzést minden esetben 

végzünk, mivel a hibásan beadott bevallást nem tudjuk feldolgozni. 

Hagyatéki és végrehajtási ügyekben 130 db adó- és adóérték bizonyítvány kiállítására került 

sor. 

A beadott bevallások alapján negyedévente kerülnek feldolgozásra az idegenforgalmi adó 

bevallások, ezek száma éves szinten 130 db körül van. 

50 db adóhatósági bizonyítvány kiállítása történt meg a kérdéses időszakban. Az adóhatósági 

bizonyítvány kiállítását – amennyiben az adóalany a jogszabályi előírásoknak eleget tesz – 

lehetőség szerint még a kérelem beérkezésének napján teljesítjük. 

Egy vállalkozás kérte adóelőlegének emelését, 15 db adóelőleg mérséklési/törlési kérelem 

érkezett be, melyeket pozitívan bíráltunk el, hiszen a célunk egyrészt a jó kapcsolat 

fenntartása a helyi vállalkozásokkal, másrészt az adók beszedése és ezáltal az önkormányzati 

bevétel növelése. 

A beérkezett 8 db részletfizetési kérelem közül 7 db kérelem engedélyezése történt meg, egy 

kérelem került elutasításra, mivel a vállalkozásnak nyilvántartásunk alapján nem is volt 

tartozása.  

50 db végzést adtunk ki átvezetési kérelem ügyekben. 

Augusztusban kb. 3600 db egyenlegközlőt nyomtattunk ki, borítékoltunk és postáztunk az 

ügyfelek számára. 

Jogorvoslati kérelem benyújtására nem került sor. 

 

 

1.3. Építéshatóság 

 

Lassan két éve, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszert (ÉTDR) alkalmazzuk, tavaly október 1. óta az internetes alapú 

elektronikus építési napló (e-napló) használata is bevezetésre került, mely a kivitelezők építési 

napló vezetési gyakorlatát lényegesen megváltoztatta, a hatóságok – pl. építésfelügyelet – 

ügyekre való rálátását megkönnyíti. Az építésfelügyeleti ellenőrzések megsűrűsödtek. Az e-

napló bevezetése, az építésfelügyeleti ellenőrzések gyakoribbá válása a kivitelezési fegyelmet 

erősíti. Az építési engedélyezési eljárás határideje rövidült, egyebek tekintetében azonban az 

eljárás vajmi keveset egyszerűsödött. A használatbavételi (családi házas méretben) eljárás a 

szomszédok kihagyásával egyszerűsödött, minden más tekintetben az eddigi követelmények 

érvényesülnek, bonyolódott (és drágult) az energetikai tanúsítvány beszerzésével. A 

közeljövőben az építésigazgatás további változásai várhatók. 

Bírság kivetésére Szentgotthárdon nem került sor, a határidő lejártára felhívó, bírság kivetését 

kilátásba helyező levél eredményre szokott vezetni. A környező települések esetében egy 

ügyfél esetében volt építésfelügyeleti bírság. 

Az ellenőrzési terv alapján mintegy 60 hatósági ellenőrzést folytattunk le. 

Érdemi döntések száma: 129, végzések száma: 286 

 

 

2. Önkormányzati hatósági ügyek 

 

 

2.1. Hatósági és koordinációs feladatok 

 

Szociális feladatok 
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Önkormányzati segély 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

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

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

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

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

összevonásával. Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési 

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

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata fenti kötelezettségének eleget tett, és az 
önkormányzati segély feltételei szabályozásra kerültek Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális 
ellátási formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében.   
 

Önkormányzati segélyre való jogosultságnál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. A szabályozás 

során három különböző jövedelemhatár került kialakításra: gyermeket nevelő, gyermeket nem 

nevelő családok számára, valamint elhunyt személy eltemettetésére tekintettel támogatást 

kérő kérelmezők részére. A jövedelemhatártól eltérni, az igénylő rendkívüli élethelyzete, 

valamint hivatalból indult eljárás esetén lehet.  

Önkormányzati segély a kérelmezők nagy részénél természetbeni formában kerül 

megállapításra vásárlási utalvány, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék 

átvállalás formájában. 

Önkormányzati segély esetében az ügyintézési határidő – az általános 21 napos ügyintézési 

határidőhöz képest kevesebb – 15 nap. A rövid ügyintézési határidő betartása érdekében az 

önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálását átruházott hatáskörben eljárva a 

polgármester látja el.  

2014. évben augusztus 31-ig 6 esetben került elutasításra, fellebbezés nem volt.  

Az eljárások során jellemzően érdemi döntések, határozatok születnek. Az eljárási 

kérdésekben hozott végzések közül hiánypótlás, valamint eljárást megszüntető végzés fordult 

elő. 

 

Adósságkezelési szolgáltatás 

 

Önkormányzatunk 2005 januárjától vezette be ezt a szolgáltatást. Adósságkezelési 

szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési 

támogatásban részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. 

Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.  

A megállapítások jellemzően 12 hónapos időszakra történtek, valamint előfordult ennél 

rövidebb, 6 havi időszakra történő megállapítás is.   

A támogatás a kérelmezők, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy 

jelentőségű, hiszen jellegéből adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzetű személyek, 

családok lakhatásának megőrzését segíti elő.    

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek az adósságkezelési támogatásra való 

jogosultság megállapításának időpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási 

támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elősegítve hátralékuk csökkentését.   

Elutasításra nem került sor, fellebbezés nem volt.   

 

Köztemetés 
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Az elmúlt időszakban is a közköltségen történő eltemetettek szinte teljes egészében a 

Szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának elhunyt lakói voltak, de sajnos egyre 

gyakrabban fordul elő, hogy nehézséget okoz a helyi lakos hozzátartozóinak is a temetési 

költség előteremtése. 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 4, nem a Pszichiátriai 

Betegek otthonában élő szentgotthárdi elhuny hozzátartozója kérte köztemetés keretében az 

eltemettetést. 

A köztemetés költségének visszaigénylésénél figyelembe vesszük az elhunyt hagyatéki 

vagyonát. Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a temetési költséget, az eltemettetésre 

köteles személy jövedelmi viszonyait vizsgáljuk, és próbáljuk a költségeket visszakövetelni.   

Néhány esetben előfordul, hogy nem szentgotthárdi állandó lakos elhalálozása 

Szentgotthárdon történik, és a temetéséről nem gondoskodnak. Ebben az esetben a halálozás 

helye szerinti önkormányzat polgármestere köteles a temetésről gondoskodni, és a temetési 

költségek megtérítését az állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól lehet visszaigényelni. 

Ha szentgotthárdi állandó lakos máshol (jellemzően Szombathelyen vagy Körmenden) 

halálozik el, köztemetésének költségeit Önkormányzatunknak meg kell térítenie.  

 

Nyári gyermekétkeztetés 

 

A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI 

rendelet alapján a települési önkormányzatoknak 2014. évben is lehetőségük volt szociális 

nyári gyermekétkeztetés megszervezése esetén támogatás igénybevételére.  

A források a korábbi évekhez hasonlóan pályázati rendszer keretében a települések 

helyzetének, teljesítőképességének és vállalásainak igénybevételével kerültek elosztásra. A 

pályázat keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata 15 gyermek után 660 adagra kapott 

290.400,- Ft állami támogatás, valamint önrész vállalásával összesen 18 rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári étkeztetését tudta megoldani a 

nyári szünidő folyamán 44 munkanap időtartamban.   

A 95/2014. számú Képviselő-testületi határozatban biztosított önerő  260.040,- Ft volt.  

Az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft-vel (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) 

valósítottuk meg a 2014. június 23-tól 2014. augusztus 22-ig terjedő időszakban. Az étel 

elszállítása a jogosultak által ételhordóban történt. A Vállalkozó a városrészeken élő 

jogosultak számára az általa ételkihordásra engedélyezett szállítójárművön szállította ki az 

ebédet. 

 

Védendő fogyasztók nyilvántartásában való közreműködés 

 

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb 

anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás 

tekintetében is. Ennek eleget téve – az Európai Unió előírásai alapján – került bevezetésre az 

ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-jétől), illetve a 

gázszolgáltatás (2009. január 1-jétől) tekintetében. Ezen belül két kategóriát – a szociálisan 

rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját – különítenek el a jogszabályok. 

A szociálisan rászoruló fogyasztók által igénybe vehető kedvezmények: fizetési 

kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék), előrefizető mérőóra.  

Ehhez a szükséges adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító 

igazgatási szervvel is (jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar 

Államkincstár). 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 
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alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az 

ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek).  

 

Birtokvédelem 

 

A birtokvédelmi ügyek meglehetősen eltérőek, az eljárások részben egyezséggel, annak 

határozatba foglalásával végződnek. A végrehajtási eljárás meglehetősen ritka. Általában 

elmondható, hogy a birtokvédelmi eljárást megindítani szándékozó ügyfelek többsége nem 

konzultál a hatósági bejelentés előtt a zavarást okozóval, így többségében a tárgyalásokon 

hatósági közreműködéssel sikerül megegyezésre jutniuk, ezt határozatba foglalva az eljárás 

lezárul.  

A végrehajtás a jogosult kérelmére indul meg, hivatalból nem indítunk végrehajtási eljárást. A 

vizsgált időszakban végrehajtási eljárásra nem került sor. Egy esetben kérte a panaszos, hogy 

tekintse meg a hatóság az előírt munkák szakszerű elvégzését. A helyszíni szemle során 

megállapítást nyert, hogy a határozatban előírt feladatokat a panaszolt teljesítette. 

  

11 birtokvédelemmel kapcsolatos kérelem érkezett hivatalunkhoz a vizsgált időszakban. 3 

esetben kizárási kérelemmel fordultunk a kormányhivatalhoz (elfogultságot jelentettünk be), 2 

esetben eljárást megszüntető végzéssel és 3 esetben egyezséget jóváhagyó határozattal 

zárultak, 2 esetben cselekmény megszüntetésére, illetve munkálatok elvégzésére szólítottuk 

fel a birtokháborítást elkövetőt, egy, 2014. augusztus közepén indult ügy pedig még 

folyamatban van.  

Birtokvédelmi ügyekben fellebbezés csak az eljárást megszüntető végzések esetében releváns, 

azonban az ügyek döntő többsége határozattal zárul. Ezeket csak bíróságon lehet megtámadni, 

az ellenérdekű fél ellen benyújtott keresetlevéllel. 

 

A 2014. január 1-jétől hatályba lépett 21 napos ügyintézési határidő a jegyzői birtokvédelmi 

eljárásoknál az ügyek felénél nem elegendő. Ha a tényállás tisztázásához helyszíni szemlére 

és tárgyalás megtartására is sor kerül, a 21 napos ügyintézési határidőbe néha már a második 

eljárási cselekményként kitűzésre kerülő időpont sem fér bele. 

Mint említettük, három esetben kértük kizárásunkat birtokvédelmi eljárásban. Az egyik 

eljárásnál ugyanazon ügyfél birtokvédelmi kérelme Szentgotthárd Város Önkormányzata 

ellen indult, és elfogultságot jelentettünk be a hozzánk ezzel egyidejűleg érkező, 

magánszemély ellen indított birtokvédelmi kérelménél is. A harmadik esetben pedig 

hivatalunk egyik dolgozója érintett volt a birtokvédelmi eljárásban. 

 

Állattartási eljárások 

 

Helyi rendeletünkön alapuló állattartási eljárásoknál bejelentésre, kérelemre indul az eljárás. 

Ezt követően helyszíni szemlét tartottunk olyan hatóságok bevonásával, akik ténybeli 

ismerettel rendelkeztek (hatósági állatorvos). Az érdemi döntést ezen hatóságok 

állásfoglalására alapozva hozzuk meg. 

Állattartással kapcsolatban 2 esetben, bejelentésre indult ügy. 

 

Címer- és névhasználat engedélyezése 

 

Az eljárás során a polgármester Szentgotthárd címerének illetve a Szentgotthárd név 

használatát engedélyezi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. Egy cég nyújtott be a vizsgált időszakban névhasználati engedély iránti kérelmet azért, 
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hogy nevében szerepeltethesse a „Szentgotthárd” megjelölést. A kérelmet írásban nyújtották 

be, megfelelő adattartalommal. Az engedély határidőben kiadásra került. 

 

2.2. Közterület-felügyelet 

 

A tárgyalt időszakban veszélyeztetés kutyával szabálysértésért 38 fő lett figyelmeztetve, 4 

kutya befogatva. 

Köztisztasági szabálysértésért figyelmeztetve lett 32 fő, ebből közterület foglalási engedélyre 

kötelezve 9 fő. 

Parkrongálásért szóbeli figyelmeztetés 27 esetben történt, helyszíni bírság 11 esetben 105 000 

Ft értékben lett kiszabva, írásbeli figyelmeztetés 3 esetben történt. 

Közúti közlekedés kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetéséért szóbeli figyelmeztetés 

73 esetben, írásbeli figyelmeztetés 11 esetben történt, helyszíni bírság kiszabása 14 esetben, 

összesen 140 000 Ft értékben történt, valamint 13 feljelentést tettünk. 

Útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkednünk. 

Közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben 76 esetben jeleztük a különböző 

KRESZ táblák megrongálódását, illetve eltűnését, valamint a járdákon és utakon az 

aknafedelek beszakadását, illetve lesüllyedését, melyeket folyamatosan kijavítottak, pótoltak. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez a beszámoló csak néhány szegmensét mutathatta be a hatósági munka szerteágazó 

területeinek, ezzel is rávilágítva arra, mennyire összetett, bonyolult területről van szó. Az 

állandó változásban lévő jogszabályi környezetben naprakész ismeretek birtokában lehet csak 

jogszerű döntéseket hozni, ezért fontos, hogy a napi operatív munka mellett az ügyintézők, 

közvetlen irányítóik és természetesen a jegyző folyamatosan kövessék a jogszabályi 

változásokat, együttműködjenek és jó munkakapcsolatot ápoljanak a társhatóságokkal és a 

felügyeleti szervekkel. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2011-2014. évi munkájáról szóló Beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig 

terjedő időszakot bemutató hatósági tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 12. 

 

 Huszár Gábor                                                                                 Dr. Dancsecs Zsolt  

Polgármester                                                                                           jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

Eseti szociális ellátások alakulása 

 

2013.
2013.09.01-től 

2013.12.31-ig

2014.01.01-től 

2014.08.31-ig

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás (fő) 17 8 0

Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás (kifizetett összeg) 305.000,-Ft 85.000,-Ft 0

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény egyszeri kiegészítése 88 fő/510.400,-Ft 83 fő/481.400,-Ft 64 fő/371.200,-Ft

Temetési segély (fő) 21 fő 8 fő 0

Temetési segélyre kifizetett összeg 437.000,-Ft 171.000,-Ft 0

Köztemetés (esetek száma) 39 13 19

Köztemetésre kifizetett összeg 6.457.000,-Ft 2.203.145,-Ft 3.501.400,-Ft

Átmeneti segély 255 fő / 2.865.000,-Ft 83 fő/955.000,-Ft 0

Önkormányzati segély 0 0 186 fő /    2.289.000,-Ft  
 

 

Rendszeres szociális ellátások alakulása 

 

2013.09. havi állapot 2014.08. havi állapot

Adósságkezelési támogatás (fő) 2 1

Adósságkezelési támogatásra kifizetett 

összeg 24.850,-Ft/hó 21.350,-Ft/hó

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény (fő) 85 66

Rendszeres szociális segély nem 

foglalkoztatott: 9 9

Rendszeres szociális segély, 

egészségkárosodott: 7 5

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 28 28

Lakásfenntartási támogatás: (fő) 94 75

Méltányosságból közgyógyellátásra 

jogosultak száma: 4 4  
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2. sz. melléklet 

 

Ügyiratok statisztikája 2013. 09. 01 - 2013. 12. 31. 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen (db) 

 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

21 325 346 

Hatósági és 

koordinációs 

492 1884 2376 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

79 961 540 

Pénzügy 551 894 1445 

 

Városüzemeltetés 243 946 1189 

 

Összesen 1396 5010 5896 

 

 

Ügyiratok statisztikája 2014. 01. 01 - 2014. 08. 31. 

 

Szervezeti egység Főszám (db) Alszám (db) Összesen (db) 

 

Jegyző és közvetlen 

irányítása alatt állók 

117 1234 1351 

Hatósági és 

koordinációs 

1238 2950 4188 

Önkormányzati és 

térségi erőforrások 

191 602 793 

Pénzügy 1585 1351 2936 

 

Városüzemeltetés 648 1926 2574 

 

Összesen 3779 8063 11842 

 

 

Ez tehát 12 hónap alatt indított 5175 (a tavalyi beszámolóban: 5980 volt) új ügyet mutat – 

minden ügyben további teendők vannak, ezekről szólnak a statisztika nyelvén az „alszámok” 

ami  13073 db (a tavalyi beszámolóban 14119 volt) – ebből jön ki az egy év alatti összesen 

17738 db (a tavalyi beszámolóban 20099 db volt). 
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Beszámoló 

 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 24.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Városrészi Önkormányzatok 2014. évi   

            tevékenységéről. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  

Bevezetés 

  Ez a Beszámoló a városrészi önkormányzatokról (továbbiakban     

részönkormányzatok)  az SZMSZ-ünk által megkövetelt kötelező napirend. 

Idén , a helyhatósági választás évében a választást megelőző ülésen írásban 

számolnak be a részönkormányzatok az éves munkájukról. Ehhez a 

részönkormányzatok vezetői  a   városrészekre vonatkozóan  kérdőíveket 

töltöttek ki a melléklet szerint. 

Szentgotthárdon hét részönkormányzat jött létre 2010. évben és működik a 

SZMSZ-ben leírtak alapján. 

 

A Beszámolók rövid összefoglalása: 

 

A kérdőívek alapján a részönkormányzatok üléseket  szeptember hónapig 1-4 

alkalommal tartottak, egyes helyeken ezeken kívül telefonon, emailben és 

személyesen tartották a kapcsolatot. Az ülésekről jegyzőkönyvek készültek. 

 

Többek között megtárgyalták a településrészen történteket, aktuális 

problémákat (belvíz, útfelújítás stb.) feladatokat, rendezvények szervezését. 

 

A városi önkormányzattól többségében a klubok működtetését, közterületek 

rendben tartását (fűnyírás stb.) vállalták át a részönkormányzatok, s végezték 

néhol példaértékűen az általuk megnevezett egyesületeken illetve nemzetiségi 

illetve városrészi önkormányzaton  keresztül. Csak egy  városrészen 

Rábakethelyen nem működik egyesület, alapítvány stb., de ott nincs klub, 

sportegyesület,közcélú alapítvány. 

Jakabháza városrészen a részönkormányzat a hulladék összegyűjtését, 

hulladékgyűjtők kiürítését is felvállalta az egyesületén keresztül.  

 



 
131 

A civil keretből kapott támogatást nagyobb részt különböző kulturális 

rendezvényekre használták fel az egyesületek útján. Egy városrész nem kapott 

a keretből támogatást, de ő kérelmet sem nyújtott be. A részönkormányzatok  

- 2  - 

 

a kapott támogatással a rendezvény megtartása után számolnak el, volt aki ezt 

már megtette. Az elszámolási határidő december 31. 

 

    A városrészek nagy részében az idén is tartottak hagyományőrző és egyéb   

    kulturális programot (pl. hagyományőrző programok, falunapok, gyereknap,           

    emlékmű avatás stb.) Ilyen esemény volt a  rábafüzesi városrész temetőjében   

    lévő első világháborús emlékmű felavatása, Jakabházán a nagyszombati  

     tűzrakás. 

Az év hátralévő részében kerülnek megrendezésre a idősek napja, Adventi, 

karácsonyi rendezvények .  

 

Társadalmi munkát is szép számmal végeztek a városrészeken lakók. Többek 

között szemétszedés, rendezvények szervezése, tavaszi lomtalanítás.  

    Egy városrészen nem került sor  szervezett önkéntes munkára, de  ott  

    kiemelkedő  a   városrészi képviselőkőn kívül a tánccsoport és nem utolsó  

    sorban a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat munkája. A szlovének nélkül  

    nem lennének olyan színvonalas rendezvényeik, mint az velük együtt komoly  

    elismerést jelentett, nemcsak 2014-ben hanem a teljes ciklus alatt.  

 

Több megoldandó probléma merült fel a városrészek részéről:  

 

- Rábafüzes városrészen  

     A temetőben lévő régi ravatalozó elbontása, 

     hienz síremlékek megőrzése, sírkertbe rendezés,  

     utak állapotának további javítása,  

     a városrészen lévő önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, hasznosítása, 

     az  óvodaépület és  orvosi rendelő környékén az életveszélyes fák kivágása,  

     ami évek óta várat magára, 

Elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a karbantartásra, 

          Kocsis Józsefné további kérése, időskorára tekintettel, hogy az   

          önkormányzat nyújtson segítséget a háza előtti a szokásosnál szélesebb  

          terület kaszálásában.  

Kérik, hogy az önkormányzat figyelmeztesse a lakosságot az árkok 

rendszeres karbantartására, hisz ez  a tulajdonos feladata. 

Igényként jelezték a városrészen élők, hogy ha kamerarendszer kiépül 

Szentgotthárdon ők is szívesen vennék, sőt hozzájárulnának a költségekhez.  

     Javasolják biztosítson az önkormányzat(SZET) egy személyt aki  felelősen  

     ellátja  a városrészi közterületek  karbantartását. 
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Már az elöző évben jelzett igény, hogy  legyen  buszmegálló az 

Alkotmány utca végén is jelenleg is fennálló probléma.  
- 3  - 

 

Az utak rossz állapota nehezíti a közlekedést az ott élők számára, 

útépítés folytatását kérik Kodály Z. utcát elsőként.  

 

    -   Zsida- Zsidahegy városrészen:  

        Utak állapota rossz, 

        csapadékvíz elvezetés megoldásra vár. 

 

    -   Rábatótfalu városrészen: 

Fontos és megoldandó feladatnak tartják a mellékutak rendbetételét, ezzel 

együtt súly és járműkorlátozást jelentő táblák kihelyezését a leginkább 

érintett Felsőpatak utcában.  

A vízelvezetés problémája már megoldódni látszik a városrész Északi, Rába 

menti területeken. 

 Rábatótfalu elején a futballpálya magasságában kritikus a 

szennyvízelvezetés. Nagy esőzések idején, amiből ebben az esztendőben volt 

bőven részünk, a családi házakat öntött el a szennyvíz. Ennek a problémának 

a megoldása halaszthatatlan, azonnali intézkedésre van szükség.  

 

- Rábakethelyen  

A részönkormányzat területén  önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nem működik. 

Helyi kötődésű baráti társaságokból, csoportokból civilszervezet létrehozása 

a céljuk   

          Támogatják városrészükben lakók helyi összejöveteleit és részt  

           vesznek rajta. 

 

- Farkasfa városrészen  

A legégetőbb feladat a kulturház tetőszerkezetének felújítása. 

A kulturház vizes blokkja ugyancsak régi. 

Kisebb utak kavicsozása. 

Iskola épület hasznosítása. 

 

Idén is megállapítható, hogy jól összefogták a részönkormányzatok a 

településrészeket, az ott élőket, több esetben is figyelemre méltó 

kezdeményezéseik voltak (pl. országos szemétgyűjtő akcióban való részvétel, 

hagyományőrző rendezvények). A legjobb eredmények ott voltak, ahol 

városrészi civil szervezet is van és segíti a részönkormányzat munkáját.  

- 4  - 
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Kérem, hogy a Testület a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el.  

 

Határozati javaslat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

Rábakethely, Zsida-Zsidahegy, Máriaújfalu, Farkasfa, Jakabháza, Rábafüzes 

és Rábatótfalu településrészi önkormányzatok vezetőinek a 2014. évi 

munkájukról szóló beszámolóit.  

Köszöni a részönkormányzati vezetők tevékenységét, elismerését és 

köszönetét fejezi ki a településrészeken önkéntes munkát végző polgároknak 

és civil szervezeteknek a 2014. évben végzett tevékenységét.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős közlésért: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember  10. 

 

                                                                           Huszár Gábor 

                                                                            polgármester      

Ellenjegyzem:          

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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  K É R D Ő Í V 

a településrészi önkormányzatok 

a 2014.évi beszámolójához 
 

1./ Településrészi Önkormányzat megnevezése: 

Jakabháza Városrészi Önkormányzat 

 

2./2014 .évben tartott üléseik száma:   

- Egy alkalom, ezeken kívül telefonon, emailben és személyesen tartottuk a kapcsolatot. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája: 

- Szeptember 01.-én megbeszéltük az előző időszakban a településrészen történteket, 

majd kitöltöttük a településrészi önkormányzatok 2014 évi munkájáról szóló kérdőívet. 

Ezt követően a településrész aktuális problémáival foglalkoztunk. 

 

Korábbról fennálló problémák: 

- A főút burkolatának kátyúi miatt főként a tehergépjárművek erős rezonanciákat 

keltenek. Valószínűleg e miatt keletkezik egyre több lakóházon repedés. A Szentgotthárd 

felőli oldalon található sebességkijelző berendezés bizonytalanul működik, szükséges 

lenne a javíttatása. Hatósági fellépést kérünk legalább ahhoz, hogy a járművezetők 

betartsák a lakott területen megengedett sebességet! 

- A kerékpár út elején, az erdészeti útnál esőzések után továbbra is elönti a sár a területet. 

- A fő út közvilágítási oszlopai közül néhány darab időnként lekapcsol.  

- A volt ÁFÉSZ bolt és környéke (az ott található "ck" lapokból épített standdal együtt) 

továbbra is gondozatlan, elhanyagolt. A városrészi egyesület időnként rendet rak, de ezt 

nem tartjuk korrekt megoldásnak a tulajdonos részéről. Egyeztetést javasolunk ebben a 

témában . 

- Kábeltévé hiányában a városrész lakóssága nem látja a Városi Televízió adásait.  

- A tyúkfarm bezárását követően az addig ott tanyázó patkányok élelmiszer híján birtokba 

vették a városrészt. A lakók egyéni, patkánymérges védekezései a nagy egyedszám miatt 

nem sok eredménnyel járnak. Valószínűleg közegészségügyi szempontból is helyes lépés 

lenne egy hatásosabb írtás elvégzése. 

- Továbbra is igényeljük a szennyvízhálózat (akár alternatív kisközösségi formában is!!) 

és a kábeltelevíziós hálózat kiépítését.  

- Több, mint nyolc éve kapott ígéretet a városrész lakóssága a klubhelyiség 

vizesblokkjának kiépítésére. Információink szerint a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, 
időszerű lenne már ezt megvalósítani.  

-A temetői út felső szakaszának kavicsozását és a fa szállító járművek által ugyanott 

összetört  rácsos áteresz javítását ismételten kérjük. 

  

           4./ Az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítése, ( pl. klubműködtetés stb.) ,ahol 

ilyen van.  
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-A városrészi Önkormányzat nem vállalt át ilyen feladatokat, mert azokat a Jakabházi 

Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület végzi.  

Az egyesülettel van megállapodás a klub működtetésére, valamint a 8-as főútvonal 

mentén az elszórt hulladék folyamatos összegyűjtésére (Kodály Zoltán utcától Jakabháza 

irányába a város közigazgatási területének határáig, évi négyszeri gyűjtés van előírva, 

valamint a kihelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítése is feladatuk. A városrész 

önkormányzati területeit rendszeresen kaszálják az egyesületi tagok. 

 

 

5./Az Önkormányzat civil kerete által nyújtott támogatási összeg felhasználásáról 

beszámoló: 

- 2014 évben a Szlovákiából érkezett kerékpárosok egy napot Jakabházán töltöttek. Az Ő 

ellátásukra fordította az egyesület a kapott összeget. 

 

6./ A városrész 2014. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei:  

            - A városrészi önkormányzat  tagjai egyesületi tagként is tevékenykednek.  

            - Február : Farsang 

            - Március : Nőnapi rendezvény 

            - Április : Nagyszombati tűzrakás 

            - Május     : Májusfa állítás, majd kitáncolás. Férfinapi rendezvény 

            - Július: Kirándulás 

 - Az egyesület Paraszt zenekara szinte minden hét végén fellépési felkéréseknek tesz 

eleget,     így a beszámoló elkészítését követően kerül sor a szokásos évi kerti party-ra. 

- Decemberben tartja az egyesület  az Idősek karácsonya rendezvényt. 

        

7./ 2014.évi városrészi önkormányzati beruházások, fenntartási munkák fejlesztések a 

városrészen.(út, karbantartás, stb.) 

            -  Októberre várhatóan elkészül a temetői út alsó részén található áteresz tisztítása és a                

            kerékpárút sárral történő folyamatos elöntését okozó padkarész nyesése. 

 

8./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy közreműködésével 

végzett társadalmi munka (önkéntes munka):  

- Csatornatisztítások, buszmegálló- és kultúrház környékének takarítása, szervezési 

munkák, virágosítás. 

 

9./ Egyéb vélemény, információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő: 

 

 

Szentgotthárd, 2014-09-02 

                                                                                      Virányi Balázs sk. 

                                                                              Településrészi önkormányzat 

                                                                                                elnöke 
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          K É R D Ő Í V 

         a városrészi önkormányzatok 

            a 2014.évi beszámolójához 

 

1./ Városrészi Önkormányzat megnevezése: Szentgotthárd-Máriaújfalu 

 

2./2014 .évben tartott üléseik száma: 2 db 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma: 

1. 2014. 02. 14-én tartott ülés: 

- az éves munkaterv összeállítása, városrészi programok egyeztetése 

 

2. 2014. 06.14-én tartott ülés: 
- az  augusztus 23-án tartandó falunapi program átbeszélése, 

költségek megtervezése 

 

Minden egyes ülésen sor került a városrészt érintő problémák, 

nehézségek megvitatására. Ezzel egyidejűleg megtörtént a 

településrészen élők tájékoztatása is a rendelkezésre álló 

pénzeszközökről, a város életét érintő legfontosabb döntésekről, a 

város költségvetési helyzetéről. 
 

 

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés , kaszálás stb.)  

      

A városrészen 2 civil szervezet működik és fejt ki nagyon aktív tevékenységet: 

az egyik a Máriaújfaluért Egyesület, a másik a Máriaújfalui Sportegyesület.  

 

Az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés értelmében a 

Máraiaújfaluért Egyesület 167.000,-Ft-ot kapott a városrész zöldfelületeinek 

karbantartására, takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos 
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ellátására, továbbá  a városrészi klub működtetésére pedig 75.660,-Ft-ot 

kapott. 

 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

    A 94/2014. számú képviselő-testületi határozat a.) pontja értelmében a 

városrész egyszeri 200.000,-Ft-os támogatásban részesült a 2014. augusztus 

23-án tartandó falunapi program megrendezéséhez. 

A Civil Alapból nyújtott támogatás pénzügyi elszámolása a támogatási 

szerződésben foglalt határidőig (2014. aug. 31.)megtörtént. 

 

 

6./ A városrész 2014. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

      

      2014. augusztus 23. (FALUNAP) – a résztvevők száma: 150 fő 

 

7./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

 

1. az országos szemétgyűjtési akcióhoz kapcsolódva a városrészen is 
szerveződött szemétszedési megmozdulás, melynek eredményeként 
jelentősen megtisztult a városrész környezete. 
 

2.  a tavaszi lomtalanítás során a Sportegyesület tagjai gyűjtötték össze a 
fémhulladékot és értékesítették azt, ezzel is tovább gyarapítva az 
egyesület bevételeit 

 

8./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, megoldandó feladat,probléma:      

 

 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember  

 

                                                                          dr. Sütő Ferenc sk. 

                                                                 Városrészi önkormányzat elnöke 
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          K É R D Ő Í V 

         a városrészi önkormányzatok 

            a 2014.évi beszámolójához 

 

1./ Városrészi Önkormányzat megnevezése:  

Rábafüzes Városrészi Önkormányzata 
 

2./2014 .évben tartott üléseik száma:     4 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma:………………………………….. 
2014. április 24.  
 1.) Összefoglaló az elmúlt év eseményeiről   2013. decemberi városrészi 
beszámoló ismertetése. 
 2. ) A városrészen felmerült problémák számbavétele  
 
2014.  július 11.  
1.) A városrész bejárása –aktuális problémák összegyűjtése információ 
gyűjtés, tapasztalatcsere, aktualitások megbeszélése.  
2.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett  tábor záró program 
megtekintése. 
 
2014. július 25. 1.) Egyeztető megbeszélés aktuális témákban. 2.) Második 
turnus Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett  tábor záró program 
megtekintése.  
 
2014. szeptember 6.  
1.) Emlékmű avatása a rábafüzesi temetőben.  
2. ) Falu napon a résztvevők köszöntése. 3.) Egyeztető megbeszélés aktuális 
témákban. 
 
 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés , kaszálás stb.)  
      Kodály Zoltán u. 11. klubhelyiség fenntartása:  
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A Rábafüzesért Egyesület 2014-ben is vállalta a volt óvodaépületben a 
kulturális feladatok megvalósítását és  átvállalta  az önkormányzattól az épület 
karbantartását, az udvar kaszálását.  

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 
A Rábafüzes Városrészi Önkormányzata  a civil keretből 2014. utolsó negyedévi 
programra kér támogatást.   
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat székhelye Rábafüzesen van, így ők 
többnyire itt valósítanak meg programokat. Támogatás összege a Civil Alapból: 
150 000,- Ft, melyet 2X 1 hetes  német táborra fordított, ahol közel 50 gyerek vett 
részt.  
 
  

 

6./ A városrész 2014. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 
Farsang (2014.03.02) 

 
Kitelepítési megemlékezés (2014.05.15) 

 
Gyereknap (2014.06.08) 

 
Tábor 1. (2014.07.07-11) 

 
Tábor 2.(2014.07.21-25) 

 
Emlékmű átadás (2014.09.06) 

 
 Falunap-Zenés este (2014.09.06) 

 
Mikulás ünnepség és idősek ajándékozása (tervezett időpontja  dec. 6.) 

 
 

7./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     
   

 - A városrész temetőjében lévő első világháborús emlékművet körülfogó, 
Szent     Korona imitációt, a városrész fémipari szakemberei készítették el.  
 -  Kulturális programok szervezése. 

 

8./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott közlendő, 

megoldandó feladat,probléma:      

 
 A  városrészi gyűlések  alkalmával elhangzottak,  a városrészen  megoldandó 

feladatok: a temetőben lévő régi ravatalozó elbontása, hienz síremlékek 
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megőrzése, sírkertbe rendezés, utak állapotának további javítása, a városrészen 
lévő önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, hasznosítása. 

 Elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a karbantartásra: 
 - Kocsis Józsefné kérése:  az Alkotmány u. 53. szám alatti ingatlan, 
elhanyagolt romos,    életveszélyes épület  és annak évek óta 
rendezetlen udvarának rendezése, a tulajdonos felszólítása, vagy a 
lehetséges megoldás megkeresése a telek rendezésére.   Az udvaron 
lévő hatalmas fenyőfa kivágatását vagy kivágását kéri, ami 
melléképületeit veszélyezteti.  

 
-   rendkívül elhanyagolt az Alkotmány utca végén lévő telek- félkész 
épület (volt turistaszálló helyén lévő)- ezen állapotában még 
telekadó fizetésre is kötelezett lehet (kérdés ki a tulajdonos?)– kérik 
felszólítását a terület rendezésére, 
- volt benzinkút területén rendszeresen fát tárolnak, tisztázandó kié 
terület és fizet-e telekadót! 
- Ódor Dénes melletti, valószínűleg az ő tulajdonát képező leomlott  
életveszélyes épületek  tulajdonosát kérik felszólítani(kötelezni) az 
állapotmegszűntetésére. 

 
- Az  óvodaépület és  orvosi rendelő környékén az életveszélyes fák 

kivágása, évek óta várat magára. 
- Az Alkotmány út 42. szám előtt továbbra sok gondot okoz az 

összegyűlt   víz, elfolyás nem oldódott meg. 
 
 

  Kocsis Józsefné további kérése, időskorára tekintettel, hogy az 
önkormányzat nyújtson segítséget a háza előtti a szokásosnál szélesebb 
terület kaszálásában.  

 Kérik, hogy az önkormányzat figyelmeztesse a lakosságot az árkok 
rendszeres karbantartására, hisz ez  a tulajdonos feladata. 

 Igényként jelezték a városrészen élők, hogy ha kamerarendszer kiépül 
Szentgotthárdon ők is szívesen vennék, sőt hozzájárulnának a 
költségekhez.  

 Javasolják biztosítson az önkormányzat(SZET) egy személyt aki  felelősen 
ellátja  a városrészi közterületek  karbantartását. 

 

 Már az elöző évben jelzett igény, hogy  legyen  buszmegálló az Alkotmány 
utca végén is jelenleg is fennálló probléma.  

 

 Az utak rossz állapota nehezíti a közlekedést az ott élők számára, útépítés 
folytatását kérik Kodály Z. utcát elsőként.  

 
 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 

 

                                                                         Kardosné Kovács Márta sk. 

                                                                 Városrészi önkormányzat elnöke 
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          K É R D Ő Í V 

         a városrészi önkormányzatok 

            a 2014.évi beszámolójához 
 

1./ Városrészi Önkormányzat megnevezése: 

 Rábakethelyi Településrészi Önkormányzat   

 

2./2014 .évben tartott üléseik száma: 

 2 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma: 

 09.03.  - éves munkaterv 

             - az eltelt 4 év  értékelése 

             - Brenner János tér, hősök  szobra 

             - őszi, téli programok áttekintése 

           09.09.  - a 09.05-én lehullt csapadék okozta károk felmérése 

             - a lezúduló csapadék okozta károk megelőzésének lehetősége 

             - városrészi teendők  

       

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés , kaszálás stb.)  

Részönkormányzatunk területén önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi  ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nincs.  

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

 - Bevétel: 

Szerződés alapján: 200000,- Ft. 

azzal a kikötéssel, hogy a kifizetés csak 2014-ben a 3. körben történjen meg, 

hisz a programok akkor valósulnak meg.  

- Kiadás: 

Adventi hangverseny: tervezett 40000,- Ft november végén  

Idősek Karácsonya: tervezet 160000,- Ft december elején 

Elszámolás a benyújtott számlák alapján december 15-ig 
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A programokat a választások után felálló új városrészi önkormányzat 

valósítja meg.  

 

6./ A városrész 2014. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

Adventi hangverseny Rábakethelyi templom                 - résztvevők kb.: 200 

fő 

Idősek Karácsonya Rábakethelyi plébánia hittan terme - résztvevők kb.: 150 

fő     

 

7./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

Adventi hangverseny szervezése, 

Idősek Karácsonya szervezése     

 

8./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, megoldandó feladat,probléma:   

Részönkormányzatunk területén  önkormányzati klub, sport egyesület, 

közösségi ház jellegű ingatlan, közcélú alapítvány nem működik. 

Helyi kötődésű baráti társaságokból, csoportokból civilszervezet létrehozása 

a célunk   

          Támogatjuk városrészünkben lakók helyi összejöveteleit és részt 

veszünk bennük.    

 

 

Szentgotthárd 2014. szeptember 09. 

 

                                                                           Dr. Haragh László sk. 

                                                                 Városrészi önkormányzat elnöke 
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          K É R D Ő Í V 

         a városrészi önkormányzatok 

            a 2014.évi beszámolójához 

 

1./ Városrészi Önkormányzat megnevezése: 

 

 Szentgotthárd Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat 

 

2./2014 .évben tartott üléseik száma:   4 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma:  

 

A Városrész vezetése az elmúlt időszakban a következő napirendekről tárgyalt 

 

 járdaépítés 

 csapadékvíz elvezetések ügye 

 ravatalozó építése 

 Májusfa Kitáncolás 

 Városrészi Nap 

 Idősek Karácsonya 

 felmerülő egyéb városrészi feladatok 

 Döntésink:  

 

 Falugyűlés keretén belül döntöttünk a ravatalozó megépítéséről. A városrész  

elvetette a felújítás tervét és rávette az Önkormányzatot, hogy új helyszínen, új 

ravatalozó épüljön. Szintén fontos és meghatározó dolog volt a járdaépítéssel 

kapcsolatos, leginkább a garanciális javítások kivitelező általi elvégeztetése illetve 

a Nyugati rész járdaépítésének elfogadtatása. 

                    

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klubműködtetés , kaszálás stb.)  

 

A városrészi klub igen eredményesen működött az évben. Számos 

rendezvénynek adott helyet, ahol színházi előadás, műsoros est és 

természetesen városrészi rendezvények, falugyűlések lettek megtartva. A 

könyvtár elköltöztetésével kiscsoportos foglalkozások, közös tévénézések, 

kisebb születésnapi bulik rendezvények, vásárok megrendezésének is adott 
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teret ez a közösségi hely. Mindezen felül, állandó próbalehetőség a városrész 

egyetlen amatőr tánccsoportjának. 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

 

2014. augusztus 31-ig a megszavazott 200.000 Ft városrészi keretből 

180.000 Ft-ot elköltött a Rábatótfalu. Ezen összegből 30.000 Ft a Májusfa 

Kitáncolásra 

 

6./ A városrész 2014. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

Az említett eddigi két rendezvényen összesen mintegy 500 fő vett részt. 

Különös sikere volt a városrész napnak, ahol még Csehországból is érkeztek 

fellépők. 

 

 

7./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

 

Szervezett önkéntes munkára nem került sor, de szeretném kiemelni a 

városrészi képviselőkőn kívül a tánccsoport és nem utolsó sorban a Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. A szlovének nélkül bizony nem 

lennének olyan színvonalas rendezvényeink, mint az velük együtt komoly 

elismerést jelentett, nemcsak 2014-ben hanem a teljes ciklus alatt.  

 

8./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, megoldandó feladat,probléma:      

Fontos és megoldandó feladatnak tartjuk a mellékutak rendbetételét, ezzel 

együtt súly és járműkorlátozást jelentő táblák kihelyezését a leginkább 

érintett Felsőpatak utcában. A vízelvezetés problémája már megoldódni 

látszik a városrész Északi, Rába menti területeken. Rábatótfalu elején a 

futballpálya magasságában kritikus a szennyvízelvezetés. Nagy esőzések 

idején, amiből ebben az esztendőben volt bőven részünk, a családi házakat 

öntött el a szennyvíz. Ennek a problémának a megoldása halaszthatatlan, 

azonnali intézkedésre van szükség.  

 

A ciklus végén köszönetet mondok a városvezetésnek az adott 

támogatásokért a sok türelemért. Külön köszönöm a 2014-ben történt 

beruházások kivitelezését. 

 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 01. 
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                                                                          Labritz Béla sk 

                                                                 Városrészi önkormányzat elnöke 

                                                                         

 

          K É R D Ő Í V 

         a városrészi önkormányzatok 

            a 2014.évi beszámolójához 
 

1./ Városrészi Önkormányzat megnevezése:……………………………    

     Szentgotthárd-Zsida 

 

2./2014 .évben tartott üléseik száma:…1……. 

 

3./Az üléseiken tárgyalt napirendek témája, hozott döntések     

    száma, tartalma :     A városrészen tartandó rendezvények  

   megtervezése,a városrész problémájainak megbeszélése. 

   A városrészen utak felújítása karbantartása okozza a legtöbb gondot,mivel 

   ezek nagyon rossz állapotban vannak. Az idei csapadékos időjárás belviz 

   gondokat is okozott a városrészen. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

………………………………………………………………………………. 

   

……………………………………………………………………………….    

 

4./ Rövid beszámoló az Önkormányzattól átvállalt feladatok teljesítéséről 

/amennyiben ilyen van/ ( pl. klub működtetés , kaszálás stb.)  

  A városrészen kettő civil szervezet is működik, és ezek a szervezetek 

végzik 

  fent megjelölt feladatokat.    

     

……………………………………………………………………………… 

     

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

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………… 

 

5./Az Önkormányzat civil keretéből kapott-e támogatást? Ha igen, röviden 

számoljon be a nyújtott támogatási összeg felhasználásáról: 

    A városrészi önkormányzat a civil alapból nem kapott támogatást. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

……………………………………………………………………………….. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

6./ A városrész 2014. évben a városrészi önkormányzat szervezésében vagy  

     koordinálásával megtartott programjai, fontosabb eseményei, az azokon 

részt vevők száma (csak becsült adat !!!): 

     A zsidai falunap megszervezése történt ez időpontig,kb. 300 fő 

részvételével. 

    A későbbi időpontokban tartandó rendezvényeink, idősek napja, kb.70 fő, 

    és a zsidai advent reményeink szerint 150-200 fő részvételével. 

    

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

 

7./ A Városrészen  városrészi önkormányzat szervezésében vagy 

közreműködésével végzett társadalmi munka (önkéntes munkák):     

    A tavaszi szemétszedés,kaszálás,patakmeder tisztítás az elvégzett 

társadalmi 

    munkák a városrészen. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

… 

 

8./ Egyéb információ, a beszámolóhoz kapcsolódó fontosnak tartott 

közlendő, megoldandó feladat,probléma:     …………………………… 

     Fent már jelzett problémák (utak állapota,csapadékvíz elvezetés) a 

     legfontosabb feladatok amelyhez kérjük az hivatal segítségét. 

     

………………………………………………………………………………

… 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 
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………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

    

………………………………………………………………………………

…. 

Szentgotthárd, 2014. szeptember 04 

 

                                                                          Vadász József sk. 

                                                                 Városrészi önkormányzat elnöke 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


