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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: A 2015. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása 



              

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2014. számú határozatával fogadta 

el a Képviselő-testület és az Önkormányzat állandó bizottságainak 2015. évi munkatervét. Mind a 

Képviselő-testület, mind az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottságának munkaterve 

tartalmazza a „Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása. Beszámoló az egészségügyi 

ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai.‖ napirendet, mindkettő 2015. áprilisában. 

 

A Rendelőintézet aktuális vezetőváltása miatt célszerűbbnek látjuk, ha a fenti tárgyú napirendet 

néhány hónappal később, 2015. októberében tűzi napirendre a Képviselő-testület / a Bizottság. 

Addigra remélhetőleg nemcsak lesz új vezetője az intézménynek, de valamelyest meg is tudja vetni 

addig a lábát, fel tudja mérni a városi egészségügy előtt álló nehézségeket és lehetőségeket. 

 

A Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda működéséről beszámolót ugyanakkor már most is kértünk be, 

ezt a két ülés között történtek anyagban megtalálható. 

 

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

megfelelően jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 287/2014. számú határozatának 

mellékletében elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkatervét és a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságának 2015. évi munkatervét azzal módosítja, hogy a „Az Egészségügyi 

Koncepció felülvizsgálata és módosítása. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI 

működésének tapasztalatai.‖ című napirendet a 2015. októberi Képviselő-testületi és Bizottsági ülésén 

tűzi napirendre. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2015. április 16. 

 

                                                                                                              dr. Gábor László 

                                                                                                   Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző                                         

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2015. április 29.-i képviselő-testületi ülésére 

 

 



Tárgy:  Településfejlesztési koncepció elfogadása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településfejlesztési koncepció elfogadására irányuló véleményezési eljárás a következő – utolsó - 

lépéshez érkezett. 

 

A Képviselő-testület 2015. január 28.-i ülésén a 6/2015. számú képviselő-testületi határozatával a 

településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálatát – a pontosításra vonatkozó észrevételek mellett 

- elfogadta, a koncepció fejlesztési irányát megfelelőnek ítélte.  

 

A javított-pontosított koncepció tervezetét, a 413/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 30. § (5) bekezdése 

értelmében véleményezésre megküldtük a közreműködő államigazgatási szerveknek, a környező 

települések önkormányzatainak.  

 

A 18/2013. számú számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint eljárva a hivatali hirdető 

táblán, az önkormányzat és a hivatal honlapján  tájékoztatót tettünk közzé, lehetővé tettük a koncepció 

tervezetének megtekintését az érdeklődők számára.      

 

Az ezen előterjesztés elkészítésének időpontjáig beérkezett vélemények – a vélemények kiadásának 

határnapja: 2015. április 17. – a koncepció tervezetét elfogadásra javasolják. Az Állami Főépítész 

véleménye az előterjesztés 1. számú melléklete. 

 

A koncepció tervezete a 2. számú mellékletben olvasható.      

 

Kérem a Képviselő-testületet a koncepció elfogadására.  

 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előterjesztés 2. számú  

mellékleteként csatolt település-fejlesztési koncepciót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető  

Szentgotthárd, 2015. április 17. 

 

           Huszár Gábor Polgármester 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr.Dancsecs Zsolt 

            jegyző 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság létrehozása, működési szabályai 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésén megalkotta a „Széll 

Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.) – továbbiakban rendelet - önkormányzati 

rendeletét. A 2014. évi pályáztatásnál a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Erőforrások 

Bizottság bírálja el a beérkezett pályázatokat, azt követően pedig a majdan felállított Bizottság dönt.  

 

Jelen előterjesztés célja, hogy a rendelet 7.§ (1) bekezdésében meghatározott „Széll Kálmán Ösztöndíj 

Bizottság‖ megalakuljon. 

 

Javasoljuk a Tisztelt Testületnek a minimum 3, de inkább 5 fő delegálását a Bizottságba. A Bizottság 

elnökét a delegált tagok maguk közül választják meg. A Bizottság előkészítő, koordináló munkáját a 

Hivatal részéről elsősorban az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető és az intézményi 

ügyintéző segíti majd. Működését a mellékelt Szabályzat alapján végzi. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság 

tagjának javasolja: 

-…………………………………….. , 

-…………………………………….. , 

-…………………………………….. , 

-…………………………………….. , 

-…………………………………….. . 

A Bizottság előkészítő és koordináló munkáját az Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoport 

segíti. 

Határidő: 2015. szeptemberi ülés 

Felelős  : dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság 

Működési Szabályzatát az 1. sz. Melléklet szerint elfogadja/ a következő kiegészítéssel fogadja el: 

……………………………………………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. április 15. 

                                       Huszár Gábor 

                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



1. számú melléklet 

 

SZÉLL KÁLMÁN ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjról 

szóló 10/2014.(III.27. ) önkormányzati rendelete alapján Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság Szervezeti 

és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A bizottság hivatalos megnevezése: Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság 

2. A bizottság székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

3. A bizottság létszáma: 5 fő 
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza. 

 

II. 

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A bizottság feladat- és hatáskörét a Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 10/2014.(III.27. ) 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

III. 

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

 

1. A bizottság a tevékenységét a Széll Kálmán Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 10/2014.(III.27. ) 

önkormányzati rendelet és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 

2. A bizottság ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer, szeptember hónapban tartja. 

3.  A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az 

előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést 

megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is 

összehívható. 

4.  A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés. 

5. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja 

helyettesíti. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság legidősebb jelenlévő tagja 

helyettesíti. 

IV. 

A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI 

 

1. A Bizottság zárt ülésen ülésezik. 

2. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte 

szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg. 

3. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, 

melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni. 

4. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 

5. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 

6. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a 

hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót. 

 



V. 

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA 

 

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában 

hozza. 

2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 

szavazástól. 

3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos 

szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 

4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal 

kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját. 

 

VI. 

A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE 

 

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

a) az ülés időpontját és helyét, 

b) a jelenlévők nevét, 

c) a tárgyalt napirendi pontokat, 

d) a tanácskozás lényegét, 

e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét, 

f) a szavazás számszerű eredményét és 

g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés, 

b) az írásban benyújtott kiegészítés, 

c) a jelenléti ív. 

3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal biztosítja. 

 

 

VII. 

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan 

részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni. 

 

 

VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

 

Szentgotthárd, 2015. ……………….. 

 

 

FÜGGELÉK 

Bizottság Tagjainak névsora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése - felhatalmazások 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évben KEOP-1.2.0/09-11 jelű pályázatot nyújtott be az 

Energiaközpont Zrt-nek a máriaújfalui városrész szennyvízcsatorna hálózatának építésének 

támogatása céljából.  

 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2013. 

március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a Minisztérium 

gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság tevékenységének 

jogszabályi alapjait eredetileg az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 

beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt 

jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet (első 

rendelet) tette le, amely jogszabály alapján a Társaság alapvetően a 2007-2013 uniós támogatási ciklus 

Környezet és Energia Operatív Programjához (KEOP) kapcsolódó, Kormány által saját hatáskörbe 

vont, derogációs kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési és –tisztítási projektjei felett gyakorol 

szakmai felügyeletet, működteti a projektfelügyelők rendszerét.  

 

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve tanácsadási 

feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára. Nyomon követi a projektek 

szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a 

beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása 

alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító 

hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel. 

 

2014. december 19-én a Magyar Közlöny 180. számában megjelent, majd az ezt követő napon 

hatályba lépett az „Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési 

és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról‖ szóló 

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2015. január 1. napján 

módosításra került. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára 

vonatkozóan a Rendelet 15. § szakasza az alábbiakat rögzíti: 

(1) Az 1. § b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell megkötni 

a támogatási szerződést.  (…) 

(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-feladatokat, valamint 

gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. 

 

A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a támogatási kérelem 

benyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez valamint a projekt-előkészítési feladatok 

elvégzéséhez konzorciumi megállapodás megkötése szükséges (lásd: 1. számú melléklet). A 

konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek újabb konzorciumi 

együttműködési megállapodást kötnek majd, amely részletesen szabályozza a Konzorciumvezető és a 

Tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés kereteit, a projekt megvalósítása során. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a határozati javaslatot, vele a mellékelt 

konzorciumi együttműködési megállapodást elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 



 

1. Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvízelvezetési 

program megvalósítása érdekében jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert egyfelől a Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírására, másfelől arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns 

dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadjon, aláírjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. április 20. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelenleg folyamatban van Szentgotthárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

kidolgozása, mely a Belügyminisztérium jóvoltából az NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 

azonosítószámon nyilvántartott pályázat keretében valósul meg.  

Ebben középtávú (5-7 év) fejlesztési célok meghatározására kerül majd sor, melyek a 2014 – 2020-as 

pályázati ciklus alkalmával biztosítanak kiváló hivatkozási alapot a beadott projektjavaslatokra 

vonatkozóan. Az Önkormányzat 2015 első félévében készíti el a város legfőbb fejlesztési 

dokumentumát, ami tehát az említett pályázati időszak alkalmával nyújt majd segítséget a lehetséges 

források lehívásában.   

A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők 

bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Szentgotthárd Város 

2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Ennek a folyamatnak bizonyos 

Belügyminisztériumi előírásoknak meg kell felelnie: 

- illeszkednie kell a Településfejlesztési Koncepcióhoz, ami viszont a hosszabb távú (10 15 év) 

célokat összegzi 

- szükséges munkacsoportok létrehozása és működtetése a projektjavaslatok feltérképezéséhez, 

melyek felépítése: 

o városi koordinátor: Papp Bálint 

o külső (gazdasági és humán) munkacsoport: Támis János és Kardosné Kovács Márta 

o önkormányzati munkacsoport: Dr. Gábor László, Virányi Balázs, Karsai Gábor, 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

o irányító csoport: Huszár Gábor, Labritz Béla, Dr. Dancsecs Zsolt 

- lakossági fórum (2015. április 22.)  

- az ITS államigazgatásra való megküldése az irányító csoport által  

Az előkészítés folyamatában ezért szükség van a Képviselő-testület támogatására azzal kapcsolatosan, 

hogy felhatalmazza a fenn említett irányító csoportot az elkészült Stratégia államigazgatásra való 

megküldésében. Ezt követően a dokumentumot a Belügyminisztérium is véleményezi és az ő 

jóváhagyásukat követően kerül a Szentgotthárdi Képviselő-testület elé a végleges formájában 

elfogadásra. A döntés a stratégia elfogadásáról tehát a Képviselő-testületé lesz, most még csak az 

elkészült munkaanyag minisztériumi felterjesztéséhez kell felhatalmazást adni.   

  

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

szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NYDOP-6.2.1/K-

13-2014-0002 azonosítószámú pályázat keretein belül, az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

kialakítása kapcsán az irányító csoport jogosult az elkészült dokumentumot államigazgatásra 

megküldeni. 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

Szentgotthárd, 2015. április 29. 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 



Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 



 

Tárgy: Regionális mentési, védekezési központ projektjének támogatása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. április 3-án levelet kaptunk Muraszombat polgármesterétől, dr. Aleksander Jevšektől. Az 

alábbiakban közlöm a levél tartalmának a fordítását: 

 

„Az utóbbi időben tágabb régiónkban tanúi voltunk számos természeti katasztrófának (ónos eső, 

árvizek, aszály, jégeső, viharok), amire - mint azt tapasztaljuk - még nem vagyunk eléggé felkészülve. 

Muraszombat város polgármestereként próbálok a tűzoltók és a polgári védelem más tagjai 

munkájához jobb feltételeket teremteni. Ennek kapcsán nyilvánosan felvetettem egy muraszombati ún. 

határon átnyúló regionális mentési és védekezési központ ötletét, hangsúlyozottan az árvízi 

védekezésre. A védekezés és mentés céljára létrejövő egység tagjai a régió országai (Ausztria, 

Magyarország, Horvátország és Szlovénia) ebben a központban gyakorolhatnának és oktathatnának a 

hatékonyabb beavatkozás érdekében természeti katasztrófák esetére. A centrum műszaki berendezése 

és az önkéntes mentési és védekezési egységek tagjai magasabb színvonalú és hatékonyabb segítséget 

nyújthatnának szükség esetén. 

Az autópálya kapcsolatok közelsége, a muraszombati regionális kórház és a Rakičan-i repülőtér 

miatt egy ilyen centrum megfelelő feltételeket biztosítana mindenfajta mentőakció végrehajtásához. 

Muraszombat Város Önkormányzatán ehhez a projekthez - ami még csak ötlet szintjén létezik - 

próbálunk a határon átnyúló együttműködések európai alapjából támogatást nyerni. A projekt 

megvalósításához kulcsfontosságú a határon átnyúló együttműködés, ezért kérem a testületeitek elvi 

hozzájárulását ehhez a fontos projekthez.‖ 

 

Polgármester úr a levelét Ausztriába Délkelet-Steiermark járási vezetőjének, dr. Aleksander Majcan-

nak és Horvátországba Međimurska megye vezetőjének, mag. ing. Matija Posavecnek is megküldte. 

 

Miközben a különféle határon átnyúló együttműködéseknek általában a támogatói vagyunk, ezt a 

felvetést alaposabban is átgondolandónak tartom és jobbnak látnám, ha ennek további részletesei is 

napvilágra kerülnének, mielőtt esetleg elkezdünk az Európai Unió Határon átnyúló Alapjához pályázni 

és egy sikeres pályázat eredményeképpen kialakul valami, ami végül mégsem lesz annyira kedvező 

Szentgotthárdnak, mint e levél sugallja. A levél szerint terv egy „A védekezés és mentés céljára 

létrejövő egység” létrehozatala, ami ezek szerint akár egy közös szervezet is lehetne Muraszombat 

központtal.  

Ha árvíz érkezik, akkor a tapasztalatok szerint leggyakrabban oda is érkezik és ide is – így 

előfordulhat, hogy a központ elsősorban az ottani problémákkal és nem a 60 km-re lévő 

Szentgotthárddal lesz elfoglalva.  

A második probléma a földrajzi távolság, ami a hatékony együttműködéshez túl nagynak mondható.  

Ugyanakkor nem lehet kizárni azt sem, hogy a közös gondolkodásnak köszönhetően egy nagyon jó 

jövőkép vázolódik fel – ebben az esetben természetesen adhatjuk az egyetértésünket a tervhez.  

 

A határozati javaslat 1. pontja az elképzelés óvatosabb, a második a bátrabb támogatását jelenti.  

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Muraszombat polgármesterének a 

felvetését egy muraszombati regionális mentési és védekezési központ létrehozásához az Európai 

Unió Határon Átnyúló Együttműködési Programja keretében végiggondolandónak tartja, ám egyetértő 

támogatását csak azt követően adja, miután a terv részletesebb kidolgozására is sor kerül. 



2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja egy 

muraszombati regionális mentési és védekezési központ létrehozásához az Európai Unió Határon 

Átnyúló Együttműködési Programja keretében. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. április 22. 

  

 Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a 2015. április 29-i Képviselő-testületi ülésre 

 

Tárgy: A Közművelődési Koncepció Cselekvési terve 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a februári ülésén tárgyalta Szentgotthárd 

Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója 2015-2019 c. dokumentumot. Akkor a koncepcióhoz 

készítettünk egy nem végleges cselekvési tervet is. A Képviselő-testülete a koncepciót a 26/2015.sz. 

képviselő-testületi határozat 1. pontja alapján elfogadta. A határozat 2. pontjában a cselekvési tervet 

is kiindulási pontként elfogadta, véglegesítésre az áprilisi ülést céloztuk meg.  

 

A tárgyalási alapnak tehát jóváhagyott cselekvési terv túlnyomórészt az „infrastrukturális‖ 

fejlesztések kapcsán tartalmaz finanszírozási forrásigényeket. Először készült a koncepcióhoz efféle 

cselekvési terv, ez már ugyan előbbre lépés az operatív teendők rendszerbe foglalása és átlátása 

területén, de a továbbiakban szerencsés lenne, ha az éves költségvetés tárgyalásával párhuzamosan ezt 

a cselekvési tervet is tárgyalná / aktualizálná a Képviselő-testület. 

 
Jelen előterjesztés célja leginkább az lehet most, hogy a cselekvési terv 2015. évre tervezett 

feladatainak felelőseit, határidejét és tervezett költségvetését meghatározzuk – már amennyi pénzügyi 

mozgásterünk még lehet. A többi, távolabbi feladat kapcsán pedig a tervezhető irányvonalakat 

foglaljuk benne írásba. 

 

A cselekvési terv összeállítása óta eltelt másfél hónapban több, a tervben is szereplő előrelépés történt 

– ilyen a látogatóközpont működési helyszínének és formájának előkészítése, a várkert fejlesztés első 

ütemének megtervezése, a színház vizesblokk felújításának megkezdése, a múzeumi új kiállítások 

alakulása, a múzeumi terepasztal tovább fejlesztése, a Széll Kálmán Napok megtervezése – benne a 

kiállítás anyagának előkészítése, stb. 

  

A cselekvési tervet a közvetlenül érintett intézményeknek / szervezeteknek – Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, SZET Kft., TDM, St.Gotthard 

Spa&Wellnes ,Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoport – 

megküldtük kiegészítésre, akik csak részben jeleztek vissza. Az emiatt helyenként még hiányos, 

elnagyolt cselekvési tervet – ennek ellenére - előterjesztjük az 1. számú melléklet szerint. 

 

A cselekvési tervben zöld színnel jelöltük azon feladatokat, amelyek 2015-ben valósulnak meg és a 

költségvetésben fedezet is rendelkezésre áll. Piros színnel jelöltük a többit, vagyis azokat, 

amelyekre egyelőre nincs elkülönítve fedezet. A Képviselő-testületnek tehát leginkább ezeket kell 

számba vennie, ezek megvalósításáról kell / lehet döntenie. 

 

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

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város Kulturális, 

Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó, a 1. számú melléklet szerinti Cselekvési tervet elfogadja 

azzal, hogy: 

- ………………………… 

- ………………………… 

- a cselekvési terv aktualizálására az Önkormányzat mindenkori költségvetési tervének 

tárgyalásakor visszatér.  

Határidő: azonnal / évenkénti költségvetés tervezés 



Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                érintett szervezetek 

 

Szentgotthárd, 2015. április 22. 

 

                                                                                                    dr. Gábor László  

                                                                                         Önk. és Térségi Erőforrások v. 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 

CSELEKVÉSI TERVE 

 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

KÖLTSÉG 

VETÉS 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

 

a felnőtt részlegek villanyhálózatának és a 

felnőtt kölcsönző világítási rendszerének 

korszerűsítése 

Önk.   

az udvar térkövezésével olvasóterasz 

kialakítása 

Önk.,   

a fiókkönyvtárak épületének korszerűsítése Önk., SZET 

KFT 

  

a fiókkönyvtárak épületének korszerűsítése Önk., SZET 

Kft. 

  

 

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum 

 

szentgotthárdi csata-kiállítás, kaszagyári 

kiállítás és selyemgyári kiállítás kialakítása 

(„Dél-Dunántúl fazekassága‖ kiállítás 

kölcsönzött műtárgyainak visszaadása, a 

fennmaradó tárlat elhelyezése) 

MFVK, 

Helytörténeti 

Klub, Önk. 

2015. június 

30. 

500 e Ft 
LEADER 
pályázatból 

ablakcsere a látványraktárban  Önk. 2015. június 150.000.-Ft 
(intézményi 
költségvetés) 

a múzeum épületének külső szigetelése, a 

homlokzat festése 

Önk.   

a múzeum látogatottságának növelése 

marketing eszközökkel – ezen belül a 

kölcsönös kedvezmények rendszerének 

kidolgozása a mozival és a fürdővel  

MFVK, 

SZET KFT, 

Gotthárd-

Therm Kft. 

folyamatos, 

ill. 2015. 

május 31. 

- 

Kaszagyári interaktív múzeum kialakítása Önk. folyamatos pályázati forrás 

digitális terepasztal tartalmának fejlesztése MFVK / 

Önk. 

folyamatos pályázati 
források 
(jelenleg is 
elbírálás alatt 
egy pályázat) 



 

Művelődési Ház 

 

a Művelődési Ház kerthelyiségének 

felújítása, nyári szabadtéri 

rendezvényhelyszín kialakítása 

Önk., SZET 

Kft. 

  

koncepció kialakítása az épület emeleti 

helyiségeinek használatára 

PKKE 2015. 

március 

 

 

Színház 

 

öltöző/öltözők civil térré alakításának 

vizsgálata 

PKKE 2015. 

folyamatos 

 

színházban vizesblokk felújítás (folyamatban) Önk. 2015. 15.600.000.-Ft 

színházban öltözők valamint a nézőtér, 

színpad és büfé világításának cseréje, 

fűtésrekonstrukció (radiátorok cseréje), 

ablak és ajtóüveg csere 

 2015-ben 

nem 

tervezett 

kb. 3.500.000.-
Ft 

a biztonságtechnikai berendezések 

(tűzcsapok, színpadfüggöny impregnálása 

légbefúvó illetve elszívó berendezések, 

biztonsági vészvilágítás rekonstrukciója) 

felújítása 

 2015-ben 

nem 

tervezett 

kb. 2.000.000.-
Ft 

a Látogatóközpont ajtajának hőszigetelt ajtóra 

való cseréje 

 2015. 

október 31. 

1.000.000.-Ft 

 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

 

a helyi termékfejlesztés ösztönzése és a helyi 

értékek összegyűjtése és bemutatása (helyi 

vállalkozók megkeresése, helyi termékek 

készíttetése és árusítása) 

PKKE, TDM folyamatos kb. 500.000,- Ft 
(fedezete: az 
eladásból vagy 
bizományosi sz.)  
 

szoros együttműködés a 

rendezvényszervezéssel és turizmussal 

foglalkozó szervezetekkel, aktív részvétel a 

Rendezvényszervező és Turisztikai 

Munkacsoport munkájában, összhangban a 

városi turisztikai cselekvési tervvel,  

PKKE folyamatos  

a PKKE pozícionálása: közösségfejlesztés, 

ifjúsági politika (közösségi színtér 

kialakítása, Fikusz felújítása), a civil és 

művészeti csoportok mentorálasa (anyagi 

támogatás tevékenységükhöz- útiköltség 

finanszírozása), partnertalálkozó, az 

értékmentés és megőrzés, a közművelődés 

„pókháló‖ szervezetévé alakítása. 

PKKE folyamatos kb. 3.500.000.-
Ft (nincs pontos 
tartalom) 

 

Várkert - Szabadtéri színpad 

 



a Várkert járművekkel való megközelítésére 

kialakítani a bejáratot a Kossuth L. utcából 

Városüzemelt

etés., SZET 

Kft. 

legkésőbb 

2015. június 

30. (!) 

Önk. elfogadott 
támogatása 
(lásd: lentebb) 

a szabadtéri színpad és környékének 

rendezése  

I. ütem: a kisház felújítása kívül-belül, 

tetőfelújítás, villamosítás 

Önk.,SZET 

KFT. 

legkésőbb 

2015. június 

30. (!) 

77/2015. sz. 
határozat 
alapján 
5.200.000.-Ft 

 

Barokk kolostorépület 

 

a nyári „Kolostorszínház‖ feltételeinek 

megteremtése az udvaron  

Önk., SZET 

KFT 

- pályázati 
forrásból 

Szentgotthárd a századelőn - Széll Kálmán 

kiállítás létrehozása 

Önk. 2015. június 

08. 

Önk. elfogadott 
támogatásából 

A Ciszterek Szentgotthárdon kiállítás 

bemutatása a Hivatal épületében - 

Refektórium előterében (képkeretezés, 2 db 

tárló készítése)  

Önk. 2015. június 

30. 

260.000.-Ft 

 

Csákányi László Filmszínház 

 

az aulát és a nézőteret jelenleg elválasztó ajtó 

cseréje  

SZET KFT. 2015. ősz 300.000.-Ft – 
500.000.- Ft 
(SZET 
finanszírozza) 

nézőtéri fűtés gépésztechnikai felülvizsgálata 

és felújítása 

SZET KFT. 2015-re 

nem  

tervezett 

 

az épület Rába felöli oldalán ifjúsági-

közösségi tér kialakítása kültéri bútorokkal 

SZET KFT., 

Önk. 

2015-re 

nem  

tervezett 

 

az előcsarnokban (a galérián) kávézós-

beszélgetős hely kialakítása bútorok 

beszerzésével 

SZET KFT., 

Önk. 

2015. ősz 250.000.-Ft – 
500.000.-Ft 
(SZET 
finanszírozza) 
 

Csákányi László „mini‖ kiállítás létrehozása 

az eredeti relikviákkal  

SZET KFT., 

Önk. 

2015. ősz SZET 
finanszírozza 

egységes arculat kialakítása, a mozi 

előcsarnokának dizájnosítása  

SZET KFT. 2015. nem 

tervezett 

 

a film- és társművészetekhez kapcsolódó, 

illetve egyéb rendezvények / fesztiválok / 

tematikus napok / közönségtalálkozók 

szervezése a moziban 

SZET KFT. folyamatos  

 
Egyéb 

 

a Rendezvényszervező és Turisztikai 

Munkacsoport működésének biztosítása 

Önk., PKKE, 

TDM, 

Gotthárd-

folyamatos folyamatos 



Therm Kft., 

MFVK 

 

Szentgotthárd, 2015. április ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 29-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 2015. évi 

költségvetésében 4.500.000,- Ft értékben.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2015. számú határozatában elfogadta 

a 2015. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.  

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy döntésnél 

csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be kérelmet a civil 

szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál körültekintően járjanak el 

és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre megfelelő összeg a támogatások 

odaítéléséhez.  

 

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. Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a tavalyi év folyamán számos helyi és kistérségi rendezvényre települt ki, ahol 

környezetvédelmi totókkal, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, kreatív játékokkal 

várták a családokat, gyerekeket, felnőtteket. Viszont ezeket a programokat minden esetben 

kölcsönkapott sátrakban kellett megvalósítaniuk, ami jelentősen megnehezítette munkájukat. 

Annak érdekében, hogy rendezvényeiket – amelyek esetenként egy-egy városi rendezvényhez 

is kapcsolódnak – megfelelő körülmények között tudják megvalósítani, szükségük van egy 

saját sátorra. Ehhez az Önkormányzat segítségét kérik, a Civil alap terhére 70.000,- Ft 

támogatást igényelnek.  

 

Az igényelt támogatás összege: 70.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 4000 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.7. a)/ 

 

2. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület: 

 

Az Egyesület Paraszt zenekara részére szeretne fellépő ruhát vásárolni. Jelenleg saját 

ruháikban lépnek fel a különböző városrészi, városi programokon, de egyre több lehetőséget 

kapnak a megyében is, sőt idén Szlovákiában is fellépnek majd. Ahhoz, hogy méltó módon 

képviselhessék a várost – nemcsak helyi szinten – szükségük van megfelelő egyen ruházatra. 

Az Önkormányzat támogatásáért cserébe – a korábbiakhoz hasonlóan – továbbra is 



térítésmentesen vállalják a részvételt a városi programokon. A Civil alap terhére 100.000,- Ft-

ot igényelnek.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: közvetetten több száz 

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

 

3. ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme:  

 

Az Alapítvány a honfoglalás-kori magyar kultúra kutatása, ápolása, átörökítése céljából 

működik. Fontos feladatnak tekintik a fiatalok oktatását, ennek érdekében élő történelem 

órákat és bemutatókat tartanak a kistérség általános iskoláiban. Mindezt autentikus 

eszközökkel és módszerekkel teszik, így például a gyerekek kipróbálhatják a „magyarok 

nyilait‖ útnak indító visszacsapó íjakat. A nyílvesszők rendkívül költséges tételek, amelyet az 

Alapítvány nem tud önerejéből megvásárolni. A Civil Alap terhére 200.000,- Ft támogatást 

igényelnek, amelyből 110 vesszőt tudnak vásárolni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 5000 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. g) és 6.2. c)/ 
 

4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 

 

Az Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub részére szeretne pólókat és kendőket vásárolni, 

amelyek a Fotóklub egységes arculatának, megjelenésének kialakításához szükséges. Az 

elmúlt években a Fotóklub számos városi rendezvényen és projektben közreműködött, ráadásul 

mindezt teljesen ingyen tették. Dolgoztak az új Szentgotthárd könyvön, rendszeresen fotózzák 

a városi rendezvényeket, de segítenek majd a Szerelmesek Fesztiválja keretében 

megrendezendő fotókiállításokban is.  

Az Egyesület a Fotóklub részére 20 db feliratozott pólót és 12 db kendőt vásárol. Erre 56.596,- 

Ft támogatást igényelnek a Civil alap terhére.  

 

Az igényelt támogatás összege: 56.596,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 15 fő 

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

 

 

5. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi önkormányzatának kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat idén is megrendezi a „Májusfa kitáncolás‖ programot, amelyre 

ezúttal is érkeznek szlovén résztvevők, fellépők. A rendezvény nagy népszerűségnek örvend 

mind a városrész, mind a térség lakóinak körében. Az önkormányzattól, a Civil alap terhére 

igényelt támogatást (30.000,- Ft-ot) a fellépők vendégül látására kívánja fordítani a városrészi 

önkormányzat.  

 

Az igényelt támogatás összege: 30.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 180-200 fő  

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

 

6. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme: 



 

Az Alapítvány minden évben szervez táborokat a tanulóinak a nyári szünidő alatt azzal a céllal, 

hogy a gyerekek hasznosan töltsék el szabadidejüket és bővítsék a környezetismereti órákon 

elsajátított tudásukat. A táborokban lehetőség nyílik az állatok iránt érzett szeretet, 

felelősségtudatos magatartás fontosságának megláttatására. A diákok megismerhetik a védett 

állatokat, növényeket, gyógynövényeket, a régi népi mesterségeket, játékokat. Az Alapítvány a 

Rábahídvégen, a Csodaszarvas Tájparkba 2015. június 22. és 24. közötti időpontra szervezett 

„Csodaszarvas‖ táborhoz kér támogatást az Önkormányzattól. 45 tanuló vesz részt a 

programon, a Civil alap terhére igényelt támogatást, 1.600,- Ft/fő, összesen 72.00,- Ft-ot az 

útiköltségre kívánja fordítani az Alapítvány.  

 

Az igényelt támogatás összege: 72.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: 45 

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

 

7. Szentgotthárdi Civil Fórum kérelme: 

 

A Fórum minden évben megrendezi a Civil Nap és Kistérségi Forgatag rendezvényeket, 

előbbit április 30-án és május 1-jén, utóbbit június 6-án. Hagyományos programelemekkel 

találkozhatunk idén is: májusfaállítás a Városkapunál, főzőverseny, szórakoztató, kulturális 

műsorok várják majd az érdeklődőket, de az Egészségfejlesztési Iroda is bekapcsolódik a 

rendezvénybe. Az önkormányzattól a főzőversenyhez szükséges alapanyagok beszerzésére 

kérnek támogatást.  

A Kistérségi Forgatag idei programján Szakonyfalu lesz a kiemelt település, a közel 120 

résztvevő számára gulyás és üdítő biztosításához igényelnek támogatást.  

A Civil Iroda működtetésébe az Önkormányzat / Hivatal évek óta szerepet vállal, ez az éves 

cselekvési terv részét is képezi. Az iroda hatékony működéséhez szükséges lenne egy 

nyomtató beszerzése, amelynek megvásárlásához a Civil alap terhére kér támogatást a Fórum.  

 

Az igényelt támogatás összege: 219.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. a) és 6.9./ 

 

8. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme:  

 

Idén ünnepli 25. évfordulóját a Magyarországi Föld Napja Mozgalom, illetve most lesz a Föld 

Napja Világmozgalom 45. évfordulója. A Föld Napjához kapcsolódva az Egyesület egy 

háromfordulós Generációs Környezetvédelmi Vetélkedőt hirdet nagyszülők, gyermekek és 

unokák számára. Várhatóan 50 fő vesz részt a vetélkedőn, az értékelésnél mindhárom 

korosztályban az első három helyezést elérőket emléklappal, könyvjutalommal díjazzák, illetve 

a 3. fordulós rajzverseny győztesei számára egy-egy földgömböt szeretnének ajándékozni.  

Az igényelt támogatás összege: 40.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.7. a)/ 

 

Az Egyesület évről évre megrendezi a „Nagyszülők és unokák nemzetközi sportnapját‖. A 

program szabadidősport és külkapcsolati rendezvény is egyben, hiszen a városban élő 

nagyszülőkön és unokáikon kívül részt vesznek a neuhausi és salovci nyugdíjas egyesületeinek 

sportolói és tagjai, valamint szombathelyi és táplánszentkereszti nyugdíjas egyesületi tagok is. 

A játékos vetélkedők, versenyek első három helyezettjeit díjazni szeretnék, illetve az 

eredményhirdetések után egy szerény étkezést biztosítanának a résztvevők számára.  



 

Az igényelt támogatás összege: 90.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 260 fő 

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

 

 

 

9. Horgász Egyesület Szentgotthárd kérelme:  

 

Az Egyesület egyesületi, Opel és IPA (rendőrség) horgászversenyek szervezéséhez igényel 

támogatást a Civil alap terhére. Több évtizede szervezik a tagjaik számára az egyesületi 

versenyeket, ahol szendviccsel, üdítővel és az eredményhirdetéskor saját főzésű egytálétellel 

látják vendégül a résztvevőket. Ez szerves része a tagság összekovácsolásának. Közel tíz éve a 

helyi Opel gyár felkérésére, illetve a rendőrség (IPA) részére is szerveznek versenyt.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a)/ 

 

 

10. Evangélikus Egyházközség:  

 

Az Egyházközség az idei nyári hittantábor költségeihez igényel támogatást a Civil alap 

terhére. A nemcsak evangélikus vallású gyermekek számára szervezett hittantábor célja, hogy 

a gyermekek hasznosan töltsék szabadidejüket, mozogjanak, megtanulják egymás elfogadását, 

s mindezt keresztény szellemiségben és gyakorlatban. A táborban a munkában, illetve a 

foglalkozások, kinti, benti játékok során 3 segítő vesz részt. A gyerekek részére kirándulást is 

szerveznek az Őrségbe, ahol az ottani evangélikus gyülekezeti tagok programokkal teszik 

emlékezetessé a látogatást. Az Egyházközség 60.000,- Ft támogatást igényel az 

Önkormányzattól 

 

Az igényelt támogatás összege: 60.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 34 fő 

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

 

 

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 

 

Civil szervezet/Városrész Program/Feladat Igényelt összeg 

PRONAS Sátor beszerzése 70.000,- 

Jakabházi Falusz. és 

Hagy.őrz. Egyesület 
Fellépő ruha beszerzése 100.000,- 

ŐR-NYÉK Alapítvány Íjak vásárlása 200.000,-  

Pannon Kapu Kult. Egy. 
Fotóklub részére egyen pólók és 

kendők vásárlása 
56.569,- 



Rábatótfalu vár.rész. önk.  Májusfa kitáncolás 30.000,- 

Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány 
Csodaszarvas tábor 72.000,- 

Szentgotthárdi Civil Fórum 
Civil Nap, Kistérségi Forgatag, 

Civil irodába nyomtató beszerzése 
219.000,- 

Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület 

Generációs Környezetvédelmi 

Vetélkedő 
40.000,- 

Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület 

Nagyszülők és unokák 

nemzetközi sportnapja 
90.000,- 

Horgász Egyesület Horgászversenyek szervezése 100.000,- 

Evangélikus Egyházközség Hittantábor 60.000,-  

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

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

Alapban lévő, felosztható összeg: 4.500.000,- Ft, 

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 1.037.569,- 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! 

 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap‖-nak 

nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

4.500.000,- 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.) PRONAS sátor beszerzésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 

2014. május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

b.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület fellépő ruha beszerzésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

c.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány íjak beszerzésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 



d.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub részére egyen pólók és kendők beszerzésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

e.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat Májusfa kitáncolás szervezésére 

irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a programhoz 

kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított számlákat legkésőbb 2014. 

július 15-ig kell a Pénzügy részére benyújtani. 

 

f.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor szervezésére irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet 

részére.  

Elszámolási határidő: 2015. július 15.  

 

g.) Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap, Kistérségi Forgatag szervezésére és a civil irodába 

nyomtató beszerzésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. 

május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

h.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Generációs Környezetvédelmi Vetélkedő szervezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

i.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Nagyszülők és unokák nemzetközi sportnapja 

szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. május 

30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

j.) Horgász Egyesület horgászversenyek szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. 

Az összeget a Pénzügy 2015. május 30-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. június 30.  

 

k.) Evangélikus Egyházközség nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. június 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. július 15.  

 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint köteles 

tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2015. április 20.     



 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   

 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf állományban 

találhatóak. 



1. sz. melléklet 

 
Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. 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. 

Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási időszakban rendezendő programokra, 

rendezvényekre, feladatokra nyújthanak be kérelmet.  

 

4.) Támogatást kérhet 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 2014-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat 

esetén a 2015-ben megtett letétet kell igazolni.  Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. 

előtt megtörténik, de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor, úgy a 2015. évi letétbe helyezést 

még a kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe helyezésének 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, illetve civil szervezet köteles a megvalósítandó programokról, 

elvégzendő feladatokról részletes költségvetést csatolni.  

 

6.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét színesítő 

tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az 

alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 



c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

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

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, egészségre 

nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.) 

 

 6.4. Ismeretterjesztő feladatok 

a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő 

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

6.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények szervezése 

a szabadidő sport területén 

 

6.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, fejlesztése  

a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek fejlesztésére 

irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, bemutatására, 

turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.7. Környezetvédelem 

a) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program megvalósításában 

való szerepvállalás  

 

6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

6.9. Civil Iroda működtetése 

 

7.) A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a megvalósítandó 

program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos beszámoló a civil szervezet 

elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő – tevékenységéről. A pályázatok 

elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott 

feladatai hatékonyságának, jellegének vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, 

amelyek a lakosság jelentős részét érintik.   

    

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

átláthatóságáról 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.  

 

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 2015. 

áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az abban az 

időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

1. megvalósítási időszak: 2015. április 1. – 2015. június 30.  

Benyújtási határidő: 2015. április 15. 16.00 óra 
2. megvalósítási időszak: 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.  

Benyújtási határidő: 2015. június 5. 12.00  

3. megvalósítási időszak: 2015. október 1. – 2015. december 31.  

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 12.00 óra 
 

15.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.  

 

16.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja gondoskodik. 

Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

17.) 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. 

 

18.) 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.  

 

19.) 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 az 53/2015. számú határozatában fogadta 

el 2015. március 25-én.  

 

Szentgotthárd, 2015. március 27.  

 

             

                 Huszár Gábor 

                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. sz. melléklet 

Ikt. sz.: ……/2014.                            

                                                                 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., 

képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről …… (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 …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében az Alap 

terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft  azaz …… 00/100  forint támogatást nyújt a 

………………………………………… programhoz.  

Az összeget az Önkormányzat ………-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.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles 

igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.  

A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………  

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.  

 

5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 53/2015. 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. 

 

6.) 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 …………………… kelt nyilatkozat a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan melléklete. 

 

A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, ………………………  

 

 

 



……………………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

………………… 

Képviseli: ………………… 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. 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 2015. 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 biztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek közti felosztását.  

 

A szabályzat 3. pontja 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, a  Szentgotthárdi Civil 

Fórummal, a Képviselő-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 kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy aktivitás 

a jellemző. 
 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek vonatkozásában a 

következő javaslatot teszi:  

 
1. A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmében a város májusfája fölállítása és 

kitáncolása köré szervezi a Civil Nap és Kistérségi Forgatag programokat, mely 

megvalósításához kért támogatást. Továbbá civil iroda  részére nyomtató 

beszerzéséhez.  A programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak, így 

a 219 000,- Ft megítélését javasoljuk. 
 

Táborok a  szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

2. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett 45 fős „Csodaszarvas” tábor 
megvalósításához kér támogatást. A tábor támogatását javasoljuk a kért 72.000,- Ft 

összegben ,hisz   

3. Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség hittantábor megvalósításhoz kér 

támogatást, a kért 60 000,- Ft összeget javasoljuk megadni.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Kulturális programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 
 

4. Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub kérelmét, melyben a egységes 

megjelenéshez póló vásárlására kér támogatást, javasoljuk  megadni 56 596,- Ft 

értékben.  
 

5. Őrnyék Alapítvány kérelmében íjjak  beszerzéséhez kér támogatást, amely segíti a 

hagyományőrző programjaik megvalósítását. Javasoljuk az 200 000,- Ft megítélését.  

 
 

Környezetvédelemi és sport programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

6. PRONAS Egyesület részére a fesztivál sátor beszerzéséhez kért 70 000,- Ft támogatás 

összegét javasoljuk elfogadni.  
7. A Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület kérelmében a II. negyedévben megvalósuló 

programsorozatra „Nagyszülők és unokák nemzetközi sportnapja” és  a „Generációs 

Környezetvédelmi vetélkedő”  kért támogatást, javasoljuk megadni 120 000,- Ft 

összegben.  



8. Horgász Egyesület részére horgászversenyek megrendezésre kért 100 000,- Ft 

támogatást javasoljuk megadni.  

 
Városrészi programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

9. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata májusfa kitáncolás programra kért  

30 000,- Ft támogatást  javasoljuk megítélni. 
10. A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelmét, amelyben  „Paraszt 

zenekar” részére fellépő ruha beszerzéshez kéri a támogatást, javasoljuk  elfogadni 

100 000,- Ft összegben.  

 
 

Szervezet neve Összeg Ft-ban 

Szentgotthárdi Civil Fórum     219 000,-                

Szentgotthárd Nyugdíjas Egyesület  120 000,- 

Horgász Egyesület Szentgotthárd 100 000,-  

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány   72 000,- 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület   56 596,- 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata                   30 000,-                

ŐR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány     200 000,- 

Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület 70 000,- 

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 100 000,- 

Evangélikus Egyház  60 000,- 
Összesen 1 027 596,- 

Civil Alap maradványa 4 053 179,- 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. április 17.  
 

     Tisztelettel: 

     Cziráky László 

SZCIF elnök 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság működésének önkormányzati támogatása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban Bizottság) munkájáról szóló beszámolót 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésén tárgyalta, 54/2015. sz. határozatával elfogadta azt.  

 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) sz. Korm. 

rendelet értelmében az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 

pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- 
és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja.  

 



A Bizottság a települési értéktár összeállításán kívül sokat foglalkozik helytörténeti feladatokkal is. 

Kutatnak levéltárban, felkeresnek olyan személyeket, akik tárgyakkal, dokumentumokkal, emlékekkel 

szolgálnak egy-egy témához, mindezt a legtöbb esetben saját költségen teszik.  

 

A Bizottság beszámolójában – hivatkozva a fenti kormányrendeletre – tételesen felsorolta, hogy 

munkájuk gördülékeny végzéséhez milyen tárgyi, technikai és egyéb feltételekre van szükségük. Ezek 

a következők:  

 

 Honlap- és adatbázis:       100.000 Ft 

 Felhívások, plakátok, szórólapok:      20.000 Ft 

 Megbízási díjak (kérdőíves adatgyűjtés, kutatómunka, fotózás) 

(10 érték adatbázisba kerüléséig):     100.000 Ft 

 Technikai eszközök (kézi szkenner):       30.000 Ft 

 Irodaszerek:          20.000 Ft 

 
Összesen:        270.000 Ft 

 

Ebből a Képviselő-testület 54/2015. sz. határozatának 4. pontja alapján 250.000,- Ft-ot ítélt meg a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum költségvetésének terhére. A határozat 4. pontja ez volt: 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság munkájához 250 000 Ft támogatást nyújt a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

költségvetésének terhére. Ehhez megállapodás szükséges az Önkormányzat, a Móra F. 

Városi Könyvtár és Múzeum továbbá az Értéktár Bizottság között A támogatott a 

támogatás felhasználásáról elszámol.   

A megítélt támogatást az Önkormányzat a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeumon keresztül 

juttatja el a Bizottságnak, erről egy háromoldalú megállapodás kötnek az érintettek (1. sz. melléklet).  

 

Fontos hangsúlyozni, hogy nem az említett intézmény, hanem az Önkormányzat feladata a Bizottság 

működéséhez szükséges feltételek biztosítása, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

Bizottság részére megítélt 250.000,- Ft összegű támogatást az Önkormányzat költségvetéséből, a 

„működési céltartalék” keret terhére biztosítsa.  

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

7.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az Értéktár Bizottság működési feltételeit az Önkormányzat köteles biztosítani.  

 

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

feltételek?  

Igen.  

 

9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

 

11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Az Értéktár Bizottság a munkáját nem, vagy csak részlegesen tudja ellátni.  



 

12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns.  

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni szíveskedjenek! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Települési Értéktár 

Bizottság működéséhez 250.000,- Ft-ot biztosít a 2015. évi működési céltartalék terhére. Az 

Önkormányzat az összeget a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére utalja át, 

felhasználásáról a pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles elszámolni. A Képviselő-testület 

egyúttal az 54/2015. számú Képviselő-testületi határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

    Szentgotthárd, 2015. április 9.                                                    

 

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 



 

1. sz. melléklet 

 

Ikt. sz.: 112-1/2015.  

 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.; 

adószám: 15733720-2-18; képviseli: Huszár Gábor polgármester) – továbbiakban Önkormányzat, 

 

másrészről a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2.; adószám: 

15574321-1-18; bankszámlaszám: 11747068-15574321; képviseli: Molnár Piroska intézményvezető) – 

továbbiakban Intézmény, 

 

harmadrészről a Település Értéktár Bizottság (képviseli: Molnár Piroska elnök) – továbbiakban 

Bizottság 

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1.) ELŐZMÉNYEK 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 184/2013. számú határozatával 

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bek.-ben 

kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bek-re létrehozta a Települési Értéktár 

Bizottságot.  

 A 114/2013. (IV. 16.) sz. Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról értelmében az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához 

szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa 

jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja. 

 

2.) A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Képviselő-testület 54/2015. számú határozata 

értelmében az Önkormányzat a Bizottság munkájához 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötven-

ezer 00/100 Forint támogatást nyújt a 2015. évi működési céltartalék terhére.  

 A támogatás felhasználható a Bizottság tevékenységéről szóló beszámolójában megjelölt alábbi 

tételekre:  

 Honlap- és adatbázis  

 Felhívások, plakátok, szórólapok   

 Megbízási díjak (kérdőíves adatgyűjtés, kutatómunka, fotózás 10 érték adatbázisba 

kerüléséig) 

 Technikai eszközök (kézi szkenner) 

 Irodaszerek 

 A beszerzett eszközök az Intézmény tulajdonába kerülnek.  

 A támogatás felhasználásáról az Intézmény és a Bizottság köteles elszámolni az Önkormányzat felé. 

Az elszámolás végső határideje: 2015. december 31.  

 

 



 

3.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 

A Szerződő Felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

előírásait tekintik irányadónak. 

 

A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, 2015. május ……  

 

 

 

………………………………………… 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor 

polgármester 

………………………………………… 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Képv.: Molnár Piroska 

intézményvezető 

……………………………………… 

Települési Értéktár 

Bizottság 

Képv.: Molnár Piroska 

 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: A (turisztikai) információs központ további működtetésének fedezete 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A legutóbbi, 2015. márciusi ülésén az 59/2015. számú határozatával arról döntött a Képviselő-testület, 

hogy támogatja a turisztikai információs iroda TOURINFORM hálózathoz való csatlakozását, és mint 

létesítő vállalja az 5 évig történő üzemeltetést, amennyiben a feltételek teljesítése nem jelent további 

plusz költségeket az Önkormányzatra nézve. Az iroda működtetője a TDM egyesület lesz. Szintén 

határozatba foglalva fogadta el a Képviselő-testület, hogy kezdetben a St. Gotthard Spa & Wellness  

fürdőben nyíljon meg a TOURINFORM iroda, de ezzel egy időben meg kell vizsgálni annak a 

lehetőségét, hogy a városközpontban  hol lehet elhelyezni véglegesen az irodát.  

 

Nem foglalta ugyanakkor a Képviselő-testület határozatba, de erről az előterjesztés beszélt: a 

TOURINFORM Iroda működtetéséhez szükséges még egy ember, akinek a bérét finanszírozni 

szükséges. A márciusi előterjesztés ennek lehetséges fedezetét a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

támogatásának a csökkentésében határozta meg – teljesen logikusan azután, hogy a Látogató Központ 

működtetése az Egyesület feladatai közül kikerül. Korábban, amikor a Látogató Központ létesült, 

akkor erre tekintettel kapott a PKKE többletfinanszírozást – ez szűnhet meg most. 

  

A márciusi előterjesztésben szereplő konstrukció szerint, amennyiben a látogatóközpont működtetése, 

mint feladat, elkerül a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől, a pénzügyi fedezet a következők szerint 

alakulhatna: a TDM egyesületnek utalandó 4 M Ft teljes egészében fedezetet nyújt a TDM menedzser 

alkalmazására. A PKKE egyesülettől (időarányosan) átcsoportosítható 2 M Ft (/év) nyújtana fedezetet 

a másik szakember alkalmazására. A Képviselő-testület a TOURINFORM hálózat feltételeinek 

megfelelően való további működtetés fedezetéről tehát még nem hozott határozatba foglalt 

döntést – ezt kell most pótolni. 

 

Javaslatunk szerint, amennyiben nagyságrendileg 2 M Ft összegben határozzuk meg a feladat 

„értékét‖, annak időarányos része azt illeti, aki a feladatot az adott időtartalomban ellátja. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai információs központ 

működtetéséhez – a TDM Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodásban 

meghatározott évi 4 M Ft mellett -  további évi (!) 2 millió forintot biztosít a működtető TDM 

Egyesület számára. Az Önkormányzat által a fenti módon biztosított pénzeszközökre az Egyesület 

évenként megkötött külön megbízási szerződés aláírása mellett jogosult. 

 

2. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében tervezett, az 1. pontban hivatkozott 4 M Ft feletti 

összeget, azaz összesen további évi 2 millió forintot időarányosan biztosítja a feladatot ellátó 

szervezet (PKKE / TDM) számára. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

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



 

Szentgotthárd, 2015. április 20. 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezetéről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete most készül elfogadni a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló rendeletét. Az eljárás menetét a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény így szabályozza: 

 

„48. § (3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 

tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a 

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről 

harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot‖. 

 

Ennek megfelelően terjesztjük Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé 

tájékoztatásul az 1. melléklet szerinti rendelet tervezetet, mely szerkezetében és szabályozásában is a 

szentgotthárdi mintáját követi – nyilván a helyi viszonyokra átültetve. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló, az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. április 17. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  

     jegyző 

 



 

1. melléklet 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

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

a környezetvédelem helyi szabályairól 
 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének 

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Apátistvánfalva község közigazgatási területére, minden 

természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 

akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén laknak, tartózkodnak, illetve 

tevékenykednek. 

(2) E rendeletet kell alkalmazni: 

a) a települési szilárd hulladékkal, a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és 

összetételű hulladékkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek 

tisztántartásával, a köztisztasággal összefüggő tevékenységre,  

b) a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz-

elvezetés, zöldterület fenntartása és karbantartása) és 

c) a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira (zajvédelem).  

 

2. § E rendelet alkalmazásában:  

a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 

épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek-, 

valamint a közterületek tisztántartása; 

b) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása és hasznosítása; 

c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, 

továbbá a község közhasználatú zöldterülete; 

d) települési szilárd hulladék:  

da) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés 

céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, 

valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék, így pl. a salak 

(beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, 

eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a 

kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási 

tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem 

haladja meg a 25 litert; 



db) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék; 

c) a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál 

keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt 

kezelhető; 

d) egyéb szilárd hulladék: a háztartási hulladéknál meghatározottak szerint keletkezett hulladék 

közül nem minősül háztartási hulladéknak a jég, a hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek 

megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, a 

kerti és gazdasági művelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett 

keletkezett hulladék és a nagyobb méretű elhasznált tárgy (pl. bútordarab stb.); 

e) veszélyes hulladék: a hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § b) pontja 

szerinti hulladék; 

f) köztisztasági szolgáltató: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek tisztántartását, 

a települési szilárd hulladék kezelését, valamint a hulladék ártalmatlanítását és hasznosítását 

végző szervezet; 

g) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 

mentesítése, illetőleg pormentesítése; 

h) hulladék kezelése: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt 

lerakóhelyre való elszállítása; 

i) hulladék ártalmatlanítása: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetve 

létesítményben történő – hasznosítás nélküli – elhelyezése; 

j) hulladék hasznosítása: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok 

(fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, 

komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleges ezek 

együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos energia stb. előállítása; 

k) zajvédelem fogalomkörébe tartozó alapfogalmak: 

ka) mobil szabadtéri üzemeltetés (vagy műsorszórás): olyan üzemeltetés, amelynek során a 

hangsugárzó berendezés változtatja a helyét; 

kb) hangsugárzó berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható 

hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki; 

kc) hangsugárzó berendezés üzemeltetése: a hangosító berendezéssel történő műsorszórás, illetve 

műsorszolgáltatás; 

kd) különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható 

hangtartományba eső hanghullámokat eredményez, és ez a hangkibocsátás mások nyugalmát 

zavarhatja, de nem minősül hangsugárzó berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek 

különösen: a szabadtéri sport, kulturális, egyéb (pl. politikai, szórakoztató stb.) rendezvények 

(különösen bemutatók, térzenék, ünnepségek, felvonulások, tüntetések, cirkusz, vidámpark 

stb.); 

ke) műsorszórás: hangsugárzó berendezéssel a környezetbe történő bármilyen célú 

hangkibocsátás; 

kf) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően 

nyitott nyílászárók mellett; 

kg) műsorzaj: a műsorszórás következtében a környezetben létrejövő hangnyomásszint; 

kh) zajterhelés: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint; 

m) szelektív hulladékgyűjtő pont: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas papír, 

műanyag és fém háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, közterületen kialakított, felügyelet 

nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló szabványosított edényzet; 

n) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett, illetve eredeti rendeltetésének megfelelően 

növényzettel beültetett közterület. 

 

 

 



 

II. Fejezet 

Köztisztasági feladatok 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 

3. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan 

használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról 

gondoskodni.  

(3) A közterülettel határos gondozatlan területek vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlan 

tulajdonosa terhére elvégzi.  

(4) Az Önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3 

munkanapon belül elszállítani.  

(5) A háztartási hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Ezen szolgáltatás 

igénybevétele kötelező, melyért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj külön önkormányzati 

rendeletben kerül meghatározásra.  

 (6) A nem háztartási hulladékok, egyéb szilárd hulladékok, valamint vállalkozási tevékenységből 

származó hulladékok elszállításáról az arra jogosult szervezet révén a tulajdonos használó, 

üzemeltető köteles gondoskodni, azt tilos elégetni.  

(7) Bármilyen háztartási, ipari hulladék vagy szemét, egyéb szilárd hulladék elhelyezése csak arra 

kijelölt, hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó telepen történhet.  

(8) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról és ártalmatlanításáról a 

hulladéktermelőnek kell gondoskodnia. A végleges lerakással történő ártalmatlanítás csak az 

Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett lerakóhelyen lehetséges. 

 

4. § A szelektív hulladékgyűjtő pontok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. Ezek működtetése, 

rendszeres ürítése, tisztántartása és tartalmának elszállítása a mindenkori köztisztasági 

szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) feladata. 

 

5. § [Szolgáltatás szüneteltetése] 

(1) Mindazon természetes személyek, akikre az 1. § (1) bekezdése szerint e rendelet hatálya 

kiterjed, a 30 napnál hosszabb folyamatos távollét esetén a távollét tényét a szolgáltatónál 

írásban bejelenthetik, és egyúttal kérhetik a szolgáltatás szüneteltetését. A folyamatos távollétet 

legkésőbb annak első napját megelőző 15. napon kell bejelenteni. A bejelentésben meg kell 

jelölni a távollét várható időtartamát. 

(2) A szolgáltató a bejelentés alapján a szolgáltatást szüneteltetheti. Ehhez a szüneteltetésről 

megállapodást köteles aláírni a bejelentővel. A szolgáltató a bejelentést követően, de még a 

megállapodás megkötése előtt megvizsgálja, hogy a bejelentő távozását követően az ingatlant 

várhatóan valóban nem használja senki. A szolgáltató a szüneteltetésről szóló megállapodás 

megkötését megtagadja, ha a bejelentő ingatlanát továbbra is bármilyen jogcímen használják. A 

szolgáltató a bejelentés elfogadására és a szüneteltetésről szóló megállapodás megkötésére 

akkor köteles, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az ingatlannak nem lesz használója. A 

szüneteltetésről szóló megállapodást határozott időre, a bejelentő által megjelölt időtartamra 

kell kötni. 

(3) A szolgáltató a megkötött megállapodás időtartama alatt ellenőrizheti a bejelentővel kötött 

megállapodásban foglaltakat, a megállapodás megszegése esetén jogosult attól elállni. 

(4) A bejelentő köteles jelezni, ha a távollétéből visszatért. Amennyiben a tervezett időnél 

hosszabb a távollét, a megállapodás meghosszabbítását a bejelentő köteles írásban kérni, 

megjelölve a további távollét várható időtartamát. 



(5) Amennyiben egy ingatlan előre nem tervezhető módon vált lakatlanná (így különösen 

halálozás, kórházi kezelés esetén), a szolgáltatási díj fizetésének elengedése kezdeményezhető 

írásban. A lakatlanná válás okát és időtartamát igazolni kell. A felmerült tartozást a szolgáltató 

törli. 

 

6. § [Hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe való gyűjtésének rendje] 

(1) A hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok átvételére és visszagyűjtésére az 

Önkormányzat köteles megállapodást kötni a jogszabályi előírásoknak megfelelő szolgáltatóval 

(a továbbiakban: gyűjtőponti szolgáltató).  

(2) A hordozható elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtőedényekbe gyűjtésének érdekében 

önkormányzati gyűjtőpontokat (a továbbiakban: gyűjtőpontok) kell létesíteni, melyek 

felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.  

(3) A gyűjtőpontokon a gyűjtőponti szolgáltató által biztosított, a mindenkori jogszabályi 

előírásoknak megfelelő, lezárt speciális szelektív gyűjtőedényeket kell elhelyezni. A 

gyűjtőedényen az abba bedobható hulladék fajtáját jól láthatóan és olvashatóan jelezni kell.  

(4) A gyűjtőpontokra a gyűjtőedények kihelyezése, rendszeres ürítése, tisztántartása és tartalmuk 

elszállítása a mindenkori gyűjtőponti szolgáltató feladata. 

(5) A gyűjtőpontokon kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni a hulladékká vált hordozható 

elemeket és akkumulátorokat. A gyűjtőedénybe egyéb szilárd hulladék bedobása, beöntése 

tilos. Ha a bedobni kívánt hulladék az edény nyílásán bármilyen okból nem fér be, azt a 

gyűjtőponton hagyni tilos, azt tulajdonosa köteles visszaszállítani.  

 

7. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik a község területén a tulajdonában lévő: 

a) közutak, a hozzá tartozó műtárgyak, buszvárók környékén, 

b) terek, hidak, átereszek, autóparkoló helyek, temető tisztántartásáról, az ott keletkezett szemét, 

hulladék eltakarításáról. 

(2) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari ingatlanok és az úttest közötti, közforgalom elől el 

nem zárt terület folyamatos tisztántartásáról, gyomtalanításáról, síkosság-mentesítéséről, a hó 

eltakarításáról a tulajdonos vagy a használó köteles gondoskodni. Ennek során a 

környezetkárosító anyagok használata tilos. Közintézmények esetében a fentiekről az 

intézmény vezetője gondoskodik. Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az út melletti 

átereszeknek, árkoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való 

megtisztításáról gondoskodni. 

(3) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, mely az út rendeltetésszerű használatát 

akadályozza vagy állagát rontja. 

(4) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.) csak 

biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani. 

(5) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetve szállítása közben a közterület 

beszennyeződik, annak előidézője köteles a közterületet azonnal megtisztítani. 

(6) Tilos a közterületen üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 3 napnál 

hosszabb ideig történő tárolása. 

(7) Tilos állati tetemet közterületen elhagyni. 

(8) Tilos közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni. 

 

8. § Az Önkormányzat évente településtisztasági napokat szervez. A településtisztasági napok alatt 

a lakosság által kirakott minden olyan hulladékot – az építési törmelék, a veszélyes és mérgező 

anyagok, valamint a gazdasági tevékenységből származó hulladékok kivételével –, melyek 

évközben a szeméttároló edényekben nem helyezhetők el, a közzétett időpontban, díjmentesen 

az önkormányzat elszállíttatja. 

 

 



2. Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 

 

9. § (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat 

megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.  

(2) A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató 

létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek 

minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. 

Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, 

ernyőszerkezet, cégtábla stb.) jó karbantartásáról gondoskodni. 

 

3. A közterület rendje 

 

8. § (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől 

eltérő módon használni csak hozzájárulás alapján, annak keretei közt lehet. 

(2) A közterület-használati hozzájárulás kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő 

berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. A 

kiadott hozzájárulásban meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a 

költségviselési kötelezettséget, beleértve az esetleges környezetszennyezés megszüntetését is. 

(3) A közterületek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett 

az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot 

kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad. 

(4) Közterületen plakátok, hirdetmények stb. elhelyezése csak engedéllyel történhet. 

(5) Közterületen csak legfeljebb 1,5 t teherbírású, nem légfékes üzemű gépjárművek parkolhatnak. 

Az ennél nagyobb gépjárművek parkolása csak saját ingatlanon vagy kijelölt parkolóhelyen 

történhet. 

 

III. Fejezet 

A levegő védelme 

 

4. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 

9. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott 

tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 

elégetni. 

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, hulladékot (különösen 

ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos. 

(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 

(4) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, ha jogszabály másként nem rendelkezik.  

 

5. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 
 

10. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani.  

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port terjedésének 

megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.  

(3) A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell arra, 

hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges 

rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a 

kertészeti munkák elvégzését előírja. 

 



IV. Fejezet 

A víz védelme 

 

11. § (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, továbbá a vízelvezető árkokat eltorlaszolni, a víz 

természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások 

medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot 

visszaállítására, a károk megtérítésére. Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana 

előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történő 

kievezetése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az ingatlan előtt szikkasztóárok 

található.  

(2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a 

víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan 

tulajdonosa vagy kezelője, használója – amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az 

abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el – tűrni köteles a szükséges munkák 

elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár. 

(3) A patatok, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai mentén lévő partmenti 

ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem akadályozhatják, a 

patatokhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem veszélyeztethetik.  

(4) Tilos a vizek fertőzése és káros szennyezése. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes 

hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat 

bevezetni.  

(5) Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet 

vagy egyéb más hulladékot juttatni.  

(6) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási 

képességei hátrányosan megváltoznak.  

(7) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat 

engedély nélkül betemetni.  

 

12. §  (1) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, 

engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni.  

(2) Közműpótló zárt szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. Vízzáróság biztosítása 

érdekében műanyag akna vagy vízzáró betonakna építése lehetséges. Zárt rendszerű 

szennyvíztározó építésénél a tulajdonosnak igazolnia kell annak vízzáróságát.  

(3) Tilos a szennyvizet kilocsolni.  

(4) A közműpótló zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított és a 

hatóságok által engedélyezett telepen kell elhelyezni.  

 

V. Fejezet 

Zöldterületek fenntartása és kezelése 

 

13. § (1) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.  

(2) Kisüzemi mezőgazdasági területeken végzett vegyszeres kezeléseket táblán kell feltüntetni. A 

táblán jelölni kell a vegyszerkezelés idejét, „Vigyázat, permetezve!‖ feliratot, a vegyszerrel 

történő permetezés és az élelmezésügyi várakozási idő napjainak számát.  

(3) A község területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, 

gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik. 

 

14. § (1) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet 

mosni. 



(2) Tilos a zöldterületeken gépjárművel, valamint nem gépi meghajtású járművel közlekedni, azon 

megállni vagy parkolni, kivételt képeznek az önkormányzat által parkfenntartással kapcsolatos 

munkálatok végzéséhez szükséges jármű a munkálatok végzésének ideje alatt. 

 

15. § (1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul, a fa pusztulását elősegítő módon 

megcsonkítani.  

(2) Tilos a növények olyan módon való gyűjtése, károsítása, amely a faj vagy fajta káros 

megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához vezethet. Fakivágási engedélyt indokolt 

esetekben (különösen kiöregedett fák esetében, balesetveszély elhárítása céljából), vagy 

minőségi cseréhez az Önkormányzat adhat ki akkor, ha az más szakhatóság hatáskörébe nem 

tartozik. 

 

16. § (1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és 

kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.  

(2) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a közlekedést akadályozó 

(úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.  

  
17. § [A növényzettelepítési távolságra vonatkozó előírások]  

(1) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától (belterületen) 

a) szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) 

esetében 0,5 méter, 

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1 m, 

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor 

(élősövény) esetében 2,0 méter. 

 

VI. Zajvédelem 
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6. Általános zajvédelmi előírások 

 

18. § (1) A község belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más 

technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és a közcsendet sértő zaj okozása, 

különösen:  

a) erős zajjal járó ipari tevékenység folytatása, 

b) zajt keltő munkák végzése (különösen: fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, 

fűrészgép használata) 20.00 és 7.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon 8.00 óráig, 

c) 22.00 órától 8.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, illetőleg nyitott ablakú 

helyiségben a csend hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon való zavarása, 

d) általában minden olyan tevékenység, amely mások pihenését, nyugalmát bármilyen 

módon zavarja vagy zavarhatja. 

(2) Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő üzemi 

létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése, illetve jelentős építési munka esetén a 

jogszabályban írott eljárási rend szerint csak a jogszabályban meghatározott, 

megengedett zajterhelési határérték biztosítása esetén engedélyezhető.  

(3) A község területén a hangsugárzó berendezéseknél (szabadtéri üzemeltetés esetén) a 

zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 1. melléklete 

tartalmazza. Zajterhelési határérték túllépése nem engedélyezhető.  

(4)  Engedély nem adható ki a község területén a megengedettnél nagyobb zajt vagy 

rezgést okozó tevékenység folytatására, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény 

telepítésére.  

(5) A meglévő létesítmények csak a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi előírások 

betartásával üzemeltethetők, fejleszthetők. A már meglévő, a környezetbe zajt 

kibocsátó ipari és egyéb létesítmény fenntartója köteles zajgátló, zajszűrő 

berendezéssel a környezeti káros hatást az előírt érték alá csökkenteni. Ezen 

kötelezettség nem teljesítése esetén a létesítmény üzemeltetése, nyitva tartása 

korlátozható, működési engedélye visszavonható.  

(6) E rendelet hatálya alá tartozó bármely hangsugárzó berendezés csak abban az esetben 

és olyan módon működtethető, ha az zajvédelmi szempontból megfelel a község 

rendezési tervében, továbbá a jelen rendeletben előírtaknak.  

(7) Adott terület zajterhelési alapértékeit a mindenkori rendezési tervekben megjelölt 

területi funkció alapján kell meghatározni.  

 

7. A különleges zajhatások zajvédelmi előírásai 

 

19. § (1) A különleges zajokozás nem lehet olyan mértékű, mely érzékszervi észleléssel 

megállapíthatóan mások nyugalmát jelentős mértékben zavarhatja. 

(2) A különleges zajhatások kategóriájába tartozik különösen az olyan létesítmények és 

eszközök alkalmi vagy rendszeres működtetése, mint 

a) szabadtéri színpad, 

b) kerthelyiség, 

c) térzene, 

d) zenét szolgáltató vendéglátó-ipari egység, 

e) sportpálya, 

f) hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt és szabad, vagy zárt térben 

elhelyezett bármilyen hangsugárzó berendezés.  

 

8. A hangsugárzó berendezések zajvédelmi követelményei 
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20. § (1) Hangsugárzó berendezés működtetése miatt indult eljárás esetén, ha a védendő 

helyiség a műsorszolgáltatás helyével azonos építményben van, a helyiségekre 

vonatkozó zajterhelési határértékeket is be kell tartani.  

(2) A védendő helyiségek zajterhelése a meghatározó, ha oda a műsorzaj az épületen 

belül, a határoló szerkezeteken keresztül érkezik.  

(3) Panasz vagy közérdekű bejelentés esetén a működő helyhez kötött hangsugárzó 

berendezés által okozott zajterhelés ellenőrizése érdekében zajvizsgálat rendelhető el. 

Ha a vizsgálat a határérték túllépését igazolja, a vizsgálat költségeit a berendezés 

üzemeltetője köteles viselni. A határérték túllépése esetén az üzemeltetőt rövid 

határidő kitűzésével olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, melyek 

biztosítják a határérték betartását.  

 (4) E szakasz hatálya nem terjed ki az üzemszerű hangosító berendezések üzemeltetésére. 

 

9. A hangsugárzó berendezések bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok 

 

21. § (1) A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a létesítmény és a 

szomszédos védendő helyiség közötti hangszigetelés, valamint a létesítmény jellege 

szerint az eljáró hatóság által indokoltnak tartott határérték vizsgálat eredményét.  

(2) Az eljárás során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más hangsugárzó 

berendezések zajkibocsátását is úgy, hogy ezek együttes zaja nem haladhatja meg a 

megengedett értéket. 

 

10. Egyes eljárási rendelkezések 

 

22. § (1) A zajvédelemre vonatkozó döntés meghozatala előtt minden esetben, egyébként 

szükség szerint kell az illetékes szakhatóság vagy szakértő véleményét beszerezni.  

(2) A tényállás tisztázására szemle megtartása kötelező. 

 

 

VII. Fejezet 

Környezetvédelmi ellenőrzés 

 

23. § (1) Az Önkormányzat gondoskodik a külön helyi rendelettel elfogadott települési 

környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az 

azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint, de legalább 

kétévente felülvizsgálja.  

(2) Mindenkinek joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy 

környezetszennyezés esetén az Önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság 

figyelmét erre felhívja. 

 

VIII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

24. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépést követő ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Császár-Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 

     polgármester  jegyző 
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Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 

…………. hó ….-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve:  

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 

1. A szelektív hulladék-gyűjtő pontok elhelyezkedése Apátistvánfalván: 

 

1.1. A faluközpontban a Szentgotthárdra, a Kétvölgyre és az Orfaluba vezető utak 

kereszteződésében alló buszváró épületének északnyugati oldalán elhelyezve. 

 

2. Használt elem gyűjtőpontok elhelyezkedése Apátistvánfalván: a vegyesboltokban. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: Szociális rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
I. 

 

A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy ha a rendkívüli 

települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 

kérik, temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. Ez alapján 

Szentgotthárdon tavaly a legolcsóbb földbetemetés költsége bruttó 164.625,- Ft, a legolcsóbb 

hamvasztásos temetés költsége bruttó 185.195,- Ft volt. 

 

A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. megállapította a 2015. évre 

vonatkozó temetkezési díjakat, ezért módosítani kell a szociális rendeletünk fent megjelölt 

jogszabályhelyét. A legolcsóbb földbetemetés (koporsós temetés) szolgáltatási díja bruttó 

205.169,- Ft-ra, a legolcsóbb hamvasztásos (urnás) temetés szolgáltatási díja pedig 194.756,- 

Ft-ra emelkedik. 

 

II. 

 

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

térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban 

erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

 

A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésén arról döntött, hogy a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozó javaslatokkal előzetesen egyetért és 

elfogadásra javasolja a fenntartó Társulásnak. A javaslatokat a fenntartó Önkormányzati 

Társulás 2015. április 20-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta azzal, hogy az intézményi 

térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, mentességeket – a Társulási 

Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  
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Az új térítési díjak 2015. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, a 2014. december hó 

folyamán ellátásra jogosultak személyi térítési díjának felülvizsgálata pedig 2015. április 

hónapban végzi az intézmény. 
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Előzetes hatásvizsgálat: 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása 

 

A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges 

költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.  

 

Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében 

tervezhető. 

 

A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 4/2015 (II. 

26.) 24-25.§ alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelez bennünket. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A jogalkotás elmaradásának esetén nem a valós költségek alapján kerülne kiszámításra a 

temetési költségek enyhítésére kért önkormányzati segély összege, illetve az egyes 

szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnének. 

 

Jelen előterjesztés célja tehát a legolcsóbb temetési költségek és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet 

módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2015. április 14. 
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 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyő 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés 

b) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 

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

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, valamint a 

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

bekezdés 8a. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. § 

tekintetében a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet) 14. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni. 

Szentgotthárdon a legolcsóbb koporsós földbetemetés költsége bruttó 205.169,- Ft; a 

legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége bruttó 194.756,- Ft.‖ 

 

2. § A szociális rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 
3. § Jelen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

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

                         Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                           jegyző 

   

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év 

április hó …-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

 

Szentgotthárd, 2015. …………………. 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 
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1. melléklet 

a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 

„6. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Étkeztetés 
 

1.1./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással: 720.-Ft/nap/adag 

● Ebéd szállítás nélkül: 600 Ft/nap/adag  

 

 

1.2./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Összesen 

1. 0 0 

2. 1 -  30000 110 

3. 30001 - 42750 330 

4. 42751 - 57000 460 

5. 57000 - 71250 540 

6.  71251 - 85500 620 

7.  85501 - 720 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül 

Összesen 

1. 0 0 

2. 1 -  30000 100 

3. 30001 - 42750 320 

4. 42751 - 57000 430 

5. 57000 - 71250 490 

6. 71251 - 85500 540 

7. 85501 - 600 

 

1.3. / Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 27411,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 22862,50 Ft 

 

 

2. Házi segítségnyújtás 
 

2.1./ Intézményi térítési díj: 1000,- Ft/óra 
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2.2./ Kedvezmények, mentességek: 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B  C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

1. 0 0 

2.  1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 550 

4.  42751 – 57000 600 

5.  57001 – 71250 800 

6.  71251 – 85500 900 

7.  85501 - 1000 

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

3.1. Intézményi térítési díj: 100,- Ft/nap 

 

 

4. Támogató Szolgálat 
 

4.1. / Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 750.-Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km 

  

4.2./ Kedvezmények, mentességek: 

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 – 42750 420 

4. 42751 – 57000 530 

5.  57001 – 71250 650 

6.  71251 – 85500 700 

7.  85501 - 750 

 

 

6. Nappali ellátás 
 

6.1./ Intézményi térítési díj  

        1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 600 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 



 
61 

 

        2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj: 190.- Ft  

 

6.2./ Kedvezmények, mentességek:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 30000 30 39,37 10.63 50 78,74 21,26 100 

3. 30001 - 42750 150 157,48 42,52 200 251,97 68,03 320 

4. 42751 - 57000 160 165,35 44,65 210 338,58 91,42 430 

5.  57001 - 71250 170 181,10 48,90 230 385,83 104,17 490 

6.  71251 - 85500 180 188,98 51,02 240 425,20 114,80 540 

7. 85501 - 190 196,85 53,15 250 472,44 127,56 600 

 

 

 

 

 

Indokolás 

 

1. §-hoz: A módosítást a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 2015. 

évre vonatkozó ármegállapítása indokolja. 

 

2. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2015. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési 

díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza. 

 

3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: A bölcsődei gondozás térítési díj rendeletbe foglalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás - a társulási megállapodásban erre 

kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata 

alkot rendeletet. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 25-i ülésén tett javaslatot a 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása után mekkora 

összegű térítési díjat, milyen feltételekkel kell fizetni 2015. május 01. időponttól. A 

Képviselő-testület javaslatát a fenntartó Társulás 2015. április 20-i ülésén jóváhagyta azzal, 

hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, mentességeket – a 

Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe.  

 

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak rendeletbe foglalása illetve a díj 

megállapításával kapcsolatos részletszabályok rendeletbe foglalása.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati 

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjainak” rendelet-tervezethez: 

 
A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak. 

Gazdasági hatása: az érintett intézmény bevétele nő, ezzel az önkormányzat működési 

kiadásai csökkenthetők. 
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A rendelet költségvetési hatása: 

Az intézmény bevétele nő ami a költségvetési helyzetét javítja. 

 

A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem ismeretesek.  

 

Egyéb hatás: 

A rendeletnek egyéb hatása nincs.   

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása: 

A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi 

feltételt, mindezekhez a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év 

költségvetésében tervezhető. 

 

A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 

94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet; 

valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

23/2003. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 7.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály  is 

kötelez bennünket.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat 

fizetnek. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba 

foglalt okok indokolják. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelet módosítás tervezetének megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

Szentgotthárd, 2015. április 21. 

 

 

                     Dr. Dancsecs Zsolt 
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                   jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../…. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.23.§ (5) bek. 11. pontja és a 42.§ 1. pontja, továbbá a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2), 

94.§/A –ban, 104.§-ban, 146.-150.§-ban, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. 

melléklete lép 

 

2. § E rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

                         Huszár Gábor                                                  Dr Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

1. melléklet 

 

„A gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. 

mellékletéről 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2015. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek: 

 

   

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 
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Indokolás 

 

1.§.-hoz: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó, 2015. május 01. időponttól alkalmazandó 

intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. április 29 -i ülésére 

 

Tárgy:  Építményadó Szentgotthárdon  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat előtt álló feladatok mennyisége nem változik illetve helyenként a feladatok 

köre inkább bővül miközben az állami finanszírozás különösen a nagyobb adóerő képességgel 

rendelkező önkormányzatok esetében határozottan csökken – így a szétnyíló finanszírozási 

olló  miatt az önkormányzatoknak bevételre van szükségük. Hónapról hónapra merülnek fel 

képviselőktől javaslatok adó bevezetésére – ezeket megpróbáljuk körbejárni és ezek 

eredményéről hónapról hónapra tájékoztatást adni. Áttekintettük az építményadóval 

kapcsolatos lehetőségeket. Az építményadó a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.-ben 

szabályozott adófajta.  A kereteket tehát a törvény szigorúan meghatározza vagyis nem lehet 

akármit ezen adó tárgykörébe bevonni csak azokat a vagyontárgyakat melyeket a törvény 

meghatároz. A törvény 11. § (1) bek. szerint „Adóköteles az önkormányzat illetékességi 

területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a 

továbbiakban együtt: építmény)‖.  
15. §  szerint Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően: a) az építmény m2-ben 

számított hasznos alapterülete, vagy b) az építmény korrigált forgalmi értéke. 

Az adó mértéke a 15. § a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál az NGM útmutatásai 

alapján 2015. évben az építményadó törvényi felső határa: 1 852,1 Ft/m2. b) a 15. § b) pontja 

szerinti adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték 3,6%-a. 

A hasznos alapterületen való adóztatást gyakorlati szempontok indokolják, mivel mind az 

adóhatóság, mind az adóalanyok számára követhetőbbek és az esetleges jogvita lehetőségét 

jobban kizáró megoldás ez.  

A tervezet szerint az építményadó alanyai elsősorban a vállalkozások lennének, a 

magánszemélyek adóztatását egyelőre nem gondoljuk aktuálisnak. A vállalkozások jelenleg 

fizetnek iparűzési adót, telekadót, és ezt bővítenénk most ki még az építményadóval. 

Az adó mértéke:  

Lehetne egy közepes adómérték– mondjuk 1000.- Ft/m2-t. 

Bizonyos esetekben az adó mértékéből el lehetne/kellene téríteni pl. így:  

Az adó általános mértéke 1 000 Ft/m2/év, a 20 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű 

építmény esetén az adó mértéke 0 Ft/m2/év.  

Az adó mértéke szociális intézmény céljára szolgáló építmény esetében 500 Ft/m2/év.  

Az adó mértéke a hitelintézeti tevékenység, pénzügyi vállalkozási tevékenység, egyéb 

pénzügyi tevékenység, biztosítási vállalkozás céljára szolgáló építmény esetén 1 500 

Ft/m2/év.  

Az adó mértéke 2000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi üzlet, bolt, ABC, 

üzletház céljára szolgáló építmény esetén 1 500 Ft/m2/év.  

Amennyiben a vállalkozási tevékenység székhelyeként vagy telephelyeként lakás céljára 

szolgáló építmény van megjelölve –nem adóköteles. 

Számítások az adó kivetésével kapcsolatosan nem történtek. Amennyiben a Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy az új adó bevezetése szükséges, akkor felmérésre kerülne az adóztatott 
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építmények köre, és az adómérték ismeretében a beszedhető adó összege is. Amennyiben az 

adó éves összege az 50 millió forintot nem éri el érdemes-e ezzel az adónemmel is terhelni a 

vállalkozásokat. Célszerű lenne az adóbevétel ismeretében megvizsgálni, hogy az új adó 

bevezetésével kapcsolatos előnyök és hátrányok miként alakulnak. 

Arra kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy ennek ismeretében határozza meg, hogy az 

építményadóról szóló rendelet tervezetét előkészítsük-e?  

A tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az építményadó 

bevezetése a vállalkozási célra használt építmények esetében elsősorban a vállalkozásokat 

érinti. A rendelet megalkotásának fő célja a költségvetés stabilitásának biztosítása oly módon, 

hogy az ne rójon elviselhetetlenül nagy terhet a vállalkozásokra.  

A változásnak társadalmi kihatása hogy ez egy Vállalkozásokat terhelő újabb adó. A 

rendeletben a fenti adómérték azért került megállapításra, mert, nem cél a vállalkozók 

ellehetetlenítése, viszont az  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adóalanyoknak az első adóévben okoznak 

jelentősen többlet adminisztrációt, az adócsoport számára a megnövekedett adóalanyok miatt 

mindenképpen többletterhet jelent. 

 

Határozati Javaslat 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért az 

építményadó mint helyi adó bevezetésével az Előterjesztésben említett feltételekkel / a 

következő feltételekkel: ………..  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet  az 

építményadó mint helyi adó bevezetésével.   

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: D Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2015. április 16. 

        Dr Dancsecs Zsolt 

               jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2015. április 29-i ülésére 

 

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

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

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

I. Bérleti díj meghatározása 

 

2013. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor 

fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér 

általános mértéke jelenleg 167 Ft/m
2
.  

 

Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet 

határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A 

KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke -0,2 % volt. Ezért most nem javasoljuk az 

emelést. 

Természetesen a T. Testületnek joga van az inflációtól eltérő mértékű emelésre is.  

A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző 

mértékű lakbérek.  

A lakásbérleti díjak közt vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva,  ezek a bérleti 

díjak – a  rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva vannak és 

elsősorban a rendeletben rögzített korrekciós tényezők miatt alakulnak ki.  

 

II. Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó jövedelemszint változtatása 

 

Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven, és piaci 

alapon van bérbe adva.  

A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a lakások bérletéről szóló rendeletünk 2/A 

§. (1) és (5) bekezdése alapján a jövedelmi viszony szabályozása a következő: 

 

„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a családjában- 

a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az egy főre jutó 

havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 75.126.-Ft-ot és a vele együtt költöző  

családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a 

külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ft-

ot meghaladja. 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat. 

 

 (5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló 

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

nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.” 
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A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) és (4) 

bekezdése szabályozza a költségelven és a piaci viszonyok szerint bérbe adott lakások 

lakbér mértékét.: 

„(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem meghaladja a 75.126.-Ft-ot), vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben 

megállapított korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ft-ot.), a havi lakbér általános mértéke 

a következő korrekciókkal módosul:  

 

Amennyiben a jövedelmi határok 

a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az 

Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés 

szerinti korrekciók közül legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint számított 

mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül 

nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a piaci alapon 

megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók közül 

legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti korrekciókkal számított mértékének 3-szoros 

összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 137.187.-Ft-ot.” 

 

A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 

2008 óta visszatérő problémája volt, hogy a jövedelemszintet az öregségi 

nyugdíjminimumhoz igazítottuk, mely 2008 óta nem változott, viszont a nyugdíjak 

emelkedtek fokozatosan évről-évre. Ezért 2012-ben a rendelet módosításkor ez a mérőszint 

eltörlésre került, helyette konkrét összeg lett meghatározva, mely a nyugdíjminimum és a 

nyugdíj emeléseket figyelembe vette. Ez az összeg szociális szintnél jelenleg 75.126.-Ft, ill. a 

piaci elven bérbeadott lakásoknál a kedvezményesebb bérleti díjnál alkalmazott küszöbszám a 

137.187.-Ft.  

 

Évente vizsgáljuk meg valamennyi bérlő jövedelmi helyzetét és a benyújtott  igazolások 

alapján megállapítható, hogy több nyugdíjas bérlő esetében is a pár százalékos nyugdíjemelés 

miatt kicsúszik a szociális bérlakásra jogosító jövedelmi határok alól, és átkerül a magasabb 

bérleti díjat jelentő, „költségelven bérbe adott lakások‖ bérlői közé.  

Ahogy a korábbi években, úgy idén is javasolt ezen szintek bizonyos mértékű emelése. A 

nyugdíjak a benyújtott igazolások alapján kb. 1,8%-kal emelkedtek a tavaly hasonló 

időszakhoz képest. 

Ennek megfelelően javasoljuk (kerekítve) 2%-kal a jövedelmi szinthatárok emelését is 

megállapítani. 

 

Számítási módok: 

Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának 

számszerűen: 
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Jelenlegi érték: 2 %-os emelés: 

75.126.-Ft 76.630.-Ft 

Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve /2/A.§ (5) bekezdésben szereplő 

személyeknél/: 

93.908.-Ft 95.785.-Ft 

 

Jelenlegi érték (Kedvezményesebb Piaci alapú ) 2 %-os emelés: 

137.187.-Ft 139.930.-Ft 

 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet és a lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklet   szerinti módosítása szükséges.  

 

 

III. 
 

 

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:  

Társadalmi: nincs   
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról nem okoz bevétel csökkenést 

A változásnak társadalmi kihatása: Az összes lakásbérlőre kihat, nekik nem jelent 

többletkiadást.     

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek 

gyakorlatához képest. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, jogalkotás 

elmaradása esetén ez elmaradna.  

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2015. április 16. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 
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1.sz. melléklet: 

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

önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) 

önkormányzati rendelet    módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről 

szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet  2/A.§ (1) bekezdése a következők szerint 

módosul:  

„2/A§ (1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a 

családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az 

egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 75.126.-Ft-ot 76.630.-Ft-ot és a 

vele együtt költöző  családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem 

rendelkeznek, kivéve a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ft-

ot meghaladja. 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat. 

 

2.§ A rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért 

szükséges a 2015-ben  megállapított jövedelemszint emelése. 
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2.sz. melléklet: 

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

önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

és az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő a lakbérek megállapításáról szóló 

15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. §. (1) bekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke 

167Ft/m
2
, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 75.126.-Ft-ot,  

76.630.-Ft-ot, vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. 

§ (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított értéket, 

93.908.-Ft-ot 95.785.-Ft-ot.‖ 

 

2.§ A Rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem meghaladja a 75.126.-Ft-ot 76.630.-Ft-ot), vagy a Lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben 

megállapított korrekcióval számított értéket, 93.908.-Ft-ot 95.785.-Ft-ot.), a havi lakbér 

általános mértéke a következő korrekciókkal módosul:  

Amennyiben a jövedelmi határok 

a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket 

meghaladják 

A havi általános lakbér emelésének 

mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti 

lakbérhez képest: 

0 -10.000.-                    Ft-tal 50 % 

10.000 - 20.000.-         Ft-tal 70 % 

Több, mint 20.000.-     Ft-tal  100 % 

 

3.§. A  Rendelet  4.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„4.§ (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér 

és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által,  az 5.§(2), (4) és (5) 

bekezdés szerinti korrekciók közül legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint számított 

mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül 

nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a piaci alapon 

megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottsága által,  az 5.§(2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók közül 

legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti korrekciókkal számított mértékének 3-

szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 137.187.-Ft-

ot 139.930.-Ft-ot.‖ 

 

4.§ Ez a rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba. 
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          Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                         jegyző                                                       polgármester 

 

Kihirdetés: 
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Indoklás: 

 
1.§-hoz: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából. 
 

2.§-hoz: 

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából. 
 

3.§-hoz: 

A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó 

tényező az öregségi nyugdíjak és a bérek emelkedése. Ezért szükséges a jövedelemszint 

harmonizációja, ezért szükséges 2014-ben megállapított érték emelése. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére  

 

Tárgy: A Gotthárd Therm Kft. 2014. évi beszámolója  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

.  

A Gotthárd Therm Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben 

a Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel a Gotthárd Therm Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé terjesztette 

az 1. számú melléklet szerinti 2014. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, és a  

Felügyelő Bizottság véleményét.  

A Kft mérlege alapján nem biztosított a tőkemegfelelés, a saját tőke (mínusz 200 320 eFt), a 

jegyzett tőke (140 320 eFt) fele alá csökkent.  

 

A Kft ügyvezető igazgatója az előterjesztéshez mellékelt 2014. évi üzleti jelentésében a 

tulajdonos önkormányzattól kérte a Társaság „feltőkésítését‖, melyet a Kft a további 

üzemeltetéséhez elengedhetetlennek tart.  

 

Törzstőke emelés tagi kölcsönből 

 

A cégtulajdonosok nagy része finanszírozza vállalkozását tagi kölcsönből, amely a legtöbb 

esetben a pénzhiány rendezésére szolgál. A jegyzett tőke emelésének egyik lehetősége lehet 

a tagi kölcsön állomány felhasználása erre a célra. 

Ebben az esetben a tagi kölcsönt elengedi a tulajdonos, amelyet mind nyilatkozatban, mind 

szerződés útján jelez a Társaság részére. A tagi kölcsön elengedése esetén az elengedett 

kölcsön összegével a cég bevételeit meg kell növelni.  

 

A saját tőke rendezésének egyik módja az „ázsiós" tőkeemelés, ekkor a tag a jegyzett tőke 

emelésével egyidejűleg a társaság tőketartalékát is növeli. Nem feltétlenül szükséges 

tényleges vagyoni hozzájárulást bocsátani a társaság rendelkezésére. Amennyiben a 

társaságnak van pl. tagi kölcsöne, úgy ennek elengedése adott esetben elegendő lehet a 

megfelelő saját tőke helyzet megteremtéséhez. Mindez természetesen a saját tőke és jegyzett 

tőke arányától és nagyságától függ. A tőketartalék növekedése a jegyzett tőke összegére nincs 

hatással, ugyanakkor a saját tőkét emeli, így helyre billenhet a saját tőke és a jegyzett tőke 

megfelelő aránya. Tipikus, pénzmozgást sem igénylő eset, ha a tag tagi kölcsönből származó 

követelését bocsátja nem pénzbeli hozzájárulásként a társaság rendelkezésére.  

 

Törzstőke leszállítása  

 

A korlátolt felelősségű társaság törzstőke leszállítására vonatkozó előírásokat a Ptk. 3:202. -

3:206. §-ai tartalmazzák. 
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3:202. § [A törzstőke leszállításáról szóló határozat] 
(1) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése 

céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja 

a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság 

taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől 

számított harminc napon belül köteles meghozni. 

(2) A határozatban meg kell határozni 

a) a leszállított törzstőke nagyságát; 

b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és 

c) a törzstőke-leszállítás indokát. 

(3) A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában 

csökkenti. 

(4) A társaság akkor határozhat a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális 

összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott 

törzstőke emelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben 

meghatározott minimális összegét eléri. 

  

Arról is rendelkezik a Ptk, hogy az ügyvezetőnek a törzstőke leszállításáról szóló határozat 

meghozatalát követő harminc napon belül azt a nyilvántartó bíróságnak be kell jelenteni és 

intézkedni kell a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő 

hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. 

 

Tartalmazza a törvény azt is, mit kell a hirdetménynek tartalmaznia, meddig jelenthetik be a 

hitelezők a biztosíték iránti igényüket. Az ismert hitelezőknek a hirdetmény első 

közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a társaság a hirdetménnyel azonos tartalmú 

értesítést küldeni. 

 

A törzstőke leszállítása esetén módosítani kell a társasági szerződést a leszállított 

törzstőkének megfelelően. A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a 

társaság igazolja, hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők 

megfelelő biztosítékot kaptak. Ezen a ponton érdemes azt a szempontot figyelembe venni, 

hogy a kft kötvénykibocsátó így nagy valószínűség szerint a kötvényt lejegyző bank egy ilyen 

esetben  élne a fent említett lehetőséggel – bár e lehetőség vizsgálata sem feltétlenül 

elvetendő. 

 

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy amennyiben a tulajdonos nem a fentiek szerint jár el, 

úgy adott esetben felelőssége is keletkezhet. Amennyiben a cégbíróság ezt észleli, - tőke 

megfelelőségi előírások teljesítésének hiányát - úgy törvényességi felügyeleti jogkörében 

eljárva a fenti szabályok érvényesülését kikényszerítheti, amely magában foglalhatja bírság 

kiszabását, de adott esetben a társaság megszűntnek nyilvánítását is. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kft saját tőkéje mínusz 200 320 eFt ?  Ennek alapján a Kft Fizetésképtelen!   

A tőke megfeleléshez 200.320 eFt + 0,5*140.320 eFt + 1 Ft szükséges . 

2014.évről a Gotthard Therm Kft tagi kölcsön hátraléka 21 700 eFt, 2015. évben 50 000 eFt 

tagi kölcsönben részesült az Önkormányzattól, összesen: 71 700 eFt.   

A 71.700 eFt tagi kölcsön arra sem elég, hogy ne legyen a cégnek negatív a saját tőkéje .  
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A jegyzett tőkét lehet csökkenteni és akkor a fele kevesebb lesz. De így sem lehet a tagi 

kölcsönnel megoldani a helyzetet.  

A saját tőke és jegyzett tőke megfeleléshez a Kft-nek 2015. évre 270 471 eFt-ra lenne 

szüksége. Ebből jegyzett tőkeemelésre a különbözet tőketartalékba történő helyezésével - 

engedményezési szerződéssel – biztosítható a  tőke megfelelés. 

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló a tulajdonos 

számára elfogadásra javasolja a Kft. 2014. évi beszámolóját.  

 

A Felügyelő bizottság a 2014. évi beszámolót tőke megfelelőség biztosításával, a 

könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben  4 525 862 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, 335 287 

eFt mérleg szerinti  eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak 

elfogadásra javasolja. 

 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 

jegyzett tőkéjének 100 e/Ft-tal történő emelésével, valamint a 71 600 eFt + 198 771 eFt = 

270 371 eFt összegnek tőketartalékba történő helyezésével egyetért, egyben felkéri a Kft. 

Ügyvezetőjét és a szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a cégbírósági 

bejegyzéshez szükséges előkészítést és intézkedéseket tegye meg. 

A jegyzett tőke emelés forrása:  

- A Gothard Therm Kft részére 2014-2015. évben biztosított 71 700 eFt vissza nem 

térített tagi kölcsön. 

- A Gotthard Therm Kft kötvénykibocsátásának kezességvállalójaként fizetett összegből 

198 771 eFt 

 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gotthárd Therm Kft 2014. 

évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja, és egyben hozzájárul a 2014. évi 

335 287 ezer forint mérlegszerinti veszteség következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 .Dr Simon Margit ügyvezető igazgató 

Szentgotthárd, 2015. április 20. 

. 

                                                                                    Huszár Gábor 

         Polgármester 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

Tárgy: Javadalmazási Szabályzat elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. 

törvény 5.§ (3) bekezdése szerint „ A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e 

törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető 

tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső 

munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 

juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától 

számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.‖  

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem 

lehet. 

A Gottrhárd-Therm Kft az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szabályzat-tervezetet 

dolgozta ki és kéri annak elfogadását.  

A Szabályzat tartalmaz hivatkozást a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíja kapcsán 

a törvény 6.§ (1) bekezdésére mely szerint „(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság 

felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem 

haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a 

felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 

háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült 

költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.  

A Képviselő-testület ez év elején fogadott el határozatot arról, hogy át kell tekinteni az 

önkormányzati gazdasági társaságoknál a tisztségviselők javadalmazásának lehetőségét – 

tehát a testületi szándék, a törvényi előírás és a mellékelt Szabályzat ilyen szempontból 

összhangban van egymással. Ugyanakkor tájékoztató jelleggel 2. számú mellékletként 

csatoljuk a Gotthárd-Therm Kft  Felügyelő Bizottsága tagjainak nyilatkozatát mely szrint 

javadalmazásra nem tartanak igényt.  

A mellékelt szabályzat elfogadásával eleget teszünk a törvény ben előírtaknak és a KFT 

vezetése kezdeményezésének is. 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm KFT 

Javadalmazási Szabályzatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Szentgotthárd, 2015. április 22. 

Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

1. számú melléklet 

Javadalmazási szabályzat 

 

Szentgotthárd város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló, módosított 2009. évi CXXII. törvény 
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(továbbiakban: „Törvény”) előírásainak megfelelően az általa alapított Gotthárd-Therm Kft. 
javadalmazási szabályzatot az alábbiak szerint alkotja meg, a felügyelő bizottsági tagok, 
valamint a Munka Törvénykönyve 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók 
javadalmazásnak, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. 

I. A szabályzat hatálya 

1. A szabályzat hatálya Szentgotthárd város Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakba: Képviselő-testület) által alapított Gotthárd-Therm Kft. egyszemélyes 
gazdasági társaság: 

- felügyelőbizottsági tagjaira 

- a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv., a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése 
hatálya alá tartozó munkavállalóira (továbbiakban: vezető). 

2.  Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre jelen szabályzat kifejezett 

rendelkezést nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések és a Társasági 
Szerződés előírásainak figyelembevételével a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. 

II. Javadalmazás 

1.  Felügyelő Bizottsági tagok díjazása: 

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjait Szentgotthárd város Önkormányzat 
Képviselő-testülete választja meg. Amennyiben a társaság felügyelő bizottságának 
tagjai tiszteletdíjra jogosultak, annak mértékét évente a Szentgotthárd város 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A havi tiszteletdíj nem haladhatja 
meg a Törvény 6. § (2) bekezdésében rögzített mértéket. Figyelemmel 
többletfeladataira a Felügyelő Bizottság elnöke esetében a tiszteletdíj mértéke a 
Törvény által megszabott kereteken belül a tagokat meghaladó mértékű lehet. 

A jelen szabályzat szerint meghatározott tiszteletdíj havonta utólag minden hónap 10. 
napjáig kerül átutalásra. 

A Felügyelő Bizottság tagjai a jelen szabályzat szerinti tiszteletdíjon felül egyéb 
juttatásra nem jogosultak, de a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik 
megtérítésére jogosultak. 

A Felügyelő Bizottság tagjainak e jogviszonyuk megszűnése esetére juttatás nem 
biztosítható. 

 

2. Munka Törvénykönyve 208. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló –
ügyvezető igazgató - javadalmazása: 

Az ügyvezető igazgató javadalmazását Szentgotthárd város Önkormányzat 
Képviselő-testülete (mint munkáltatói jogokat gyakorló) állapítja meg. A 
munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő munkaviszonyának megszüntetése 
esetére a mindenkor hatályos Mt. rendelkezések az irányadók.  
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A vezető alapbérének emeléséről, illetve jutalmazásáról a Képviselő-testület évente a 
gazdasági évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet. A vezető 
alapbéren felül csak akkor és olyan mértékben, illetve azon időszak alatt jogosult 
cafetéria juttatásra, ahogy erre a Kft. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói 
jogosultak. 

 

III. Záró rendelkezések 

1. A díjazásra vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé 
és ő jogosult a jelen szabályzat hatálya alá tartozó kérdésekben az adott 
jogviszonnyal összefüggő iratok aláírására. 

2. Amennyiben jelen szabályzat módosításra, megváltoztatásra kerül, azt az 
elfogadástól, illetőleg módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe 
kell helyezni. A letétbe helyezésről az ügyvezető köteles gondoskodni. 

3. Jelen szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
történő elfogadását követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően kell alkalmazni.  

 

Jelen szabályzatot a Szentgotthárd város Önkormányzat Képviselő-testülete  …………….. 
számú határozatával fogadta el. 

 

Kelt ………………………… 

 

 

………………………………. 

Szentgotthárd város polgármestere 

 

 

 

2. számú melléklet 

Nyilatkozat 
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A Gotthárd – Therm Kft. megválasztott és jelenleg funkcionáló Felügyelő Bizottság elnöke és 

tagjai a tisztségükkel kapcsolatosan javadalmazásra igényt nem tartanak. Vállalt feladataikat 

önkéntesen, díjazás nélkül látják el. 

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítik megválasztásukkor tett szóbeli kinyilatkoztatásukat, 

tekintettel a Gotthárd – Therm Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltakra. 

 

Szentgotthárd, 2015. április 15. 

 

 

    ………………………………………. 

                Varga Ervin FB elnök 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 

Dr Ilyés László FB tag    Fekete Tamás FB tag 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

 

A 2015. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott 

Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra: 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2014. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. Az alacsony infláció miatt bérleti 

díjak nem emelkedtek, térítési díjak felülvizsgálata márciusi ülésen. 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. 

4/ 2015. évre elkészült a költségvetés, melyben részletesen ismertetésre kerültek a Képviselő-

testülettel a jövő évi várható források és kiadások. 

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre került. 

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2015. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére 

forráshiány miatt nem került sor. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülésen került elfogadásra. Ehhez képest változás nem történt.) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van. A Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról döntött: gépjármű lízing és 1,5 milliárd beruházási hitel erejéig. 

Az előterjesztés írásakor az előzetes adatszolgáltatás megtörtént. A kezességvállalásunk 

kapcsán számlánkról 2015. április 1-i kifizetéssel a kötvénykibocsátó bank 168 millió forintot 

inkasszált az Önkormányzat számlájáról. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. Áprilisi testületi ülés 

 



 
86 

Szállítói állomány a negyedév végén csak az Önkormányzatnál van. A tartozások rendezése 

az önkormányzat számára fizetési kötelezettséget nem jelent. 

 

Megnevezés (szállító) Összeg Megjegyzés 

Hungaro Support Kft     3.973.830.- januárban lejárt ÁROP pályázat szállítói 

finanszírozás (a támogató még nem értesített a 

kifizetésről, önkormányzat számára nem jár 

fizetési kötelezettséggel) 

VASIVÍZ ZRt  3.126.074.- 2 db számla. Az Áfa kiegyenlítésre került, a 

nettó érték a vízhálózat rekonstrukció szerződés 

keretében kompenzálásra kerül—ez 

önkormányzat számára nem jár fizetési 

kötelezettséggel 
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98/2014. számú képviselő-testületi határozat 

 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület-fenntartási- és -fejlesztési Cselekvési 

Tervének (2014 – 2019.)  megvalósulásáról (félkövér dőlt betűtípussal) 
 

A cselekvési tervet a Képviselő-testület tavaly áprilisi ülésén 98/2014. számú határozatával fogadta el 

 

Összefoglaló táblázat: 
 
 

Közterület fenntartási-, fejlesztési cselekvési terv Az elmúlt 1 év alatt 

megvalósult 

fejlesztések, 

programok 

Közparkok (kertek) fenntartása, fejlesztése: 

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 

„Kiemelt‖ zöldterületek 

fenntartása 

A kiemelt területek parkfenntartására 

biztosított éves keretösszeg megemelése, 

amelynek célja kertész alkalmazása, a 

meglévő eszközpark folyamatos 

karbantartása, szükség szerinti 

fejlesztése, valamint a forráshiány miatt 

elmaradó munkálatok elvégzése 

Folyamatos 1,5 mFt/év Részben teljesült 700,- 

eFt/év összeggel 

emelkedett a keretösszeg, 

illetve a SZET 

Szentgotthárdi Kft.-nek 

már van kertészmérnök 

alkalmazottja. 

„Kiemelt‖ zöldterületek 

fenntartása 

A kiemelten gondozott területek bővítése 

2014-ben a „Baba sétány‖ (2.500 m
2
) és 

környezetével (30.000 m
2
), majd ezt 

követően a „zöldfolyosó‖ hálózati elemek 

bővülése függvényében 

2014 (Baba sétány) 

2015-18 között 

1,3 mFt 

1-2 mFt/elem 
Nem történt meg. A „Baba 

sétány” gondozását 

továbbra is csak eseti 

megrendelések alapján 

tudjuk elvégeztetni. 

Eseti jelleggel gondozott 

zöldterületek 

Kaszálások számának növelése (évi plusz 

1 kaszálás 178.287 m
2
-en) 

2014. évtől 1,0 mFt/év A keretösszeg megemelése 

megtörtént. 

Játszóterek üzemeltetése, 

felújítása 

Előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok és 

szükséges karbantartások folyamatos 

Folyamatos 1,0 mFt/év Az ellenőrzéseket a SZET 

Szentgotthárdi Kft. az 



 

ellátása önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján 

folyamatosan végzi. 

Játszóterek üzemeltetése, 

felújítása 

Szabványosítási, építési program 

folytatása (szabványosítás öt, pótlás 

kettő, építés két helyszínen) 

Célok 

meghatározása, ill. 

források 

előteremtésének 

függyvényében 

3-5 

mFt/játszótér 
Idei költségvetésben 

biztosított anyagi fedezet 

mértékének figyelembe 

vételével a beszerzés 

előkészítése folyamatban 

van. 

Parkok felújítása, fejlesztése, 

funkció bővítése, növények 

megújítása 

Növények pótlása, megújítása, cseréje 

(elsősorban a várkertben és a ligetben) 

2014/15. év 5,0 mFt Külön költségvetési keret 

nincs erre a célra. 

Részben teljesül idén, más 

előirányzatból történő 

átcsoportosítással a Szab. 

téri Ligetbe és Deák F. 

utcába összesen 33 db új 

fát tudunk elültetni. 

Parkok felújítása, fejlesztése, 

funkció bővítése, növények 

megújítása 

Utcabútorok cseréje, pótlása, bővítése 

(pl.: hulladék-, ill. kutyaürülék gyűjtők, 

padok, hirdető táblák stb.) 

Folyamatos  A költségvetésben 

biztosított keretből új 

hulladékgyűjtők, ill. 

kutyaürülék gyűjtők 

kerültek beszerzésre a 

kihelyezésük folyamatban 

van. A rábatótfalusi 

városrészre új utasváró 

beszerzésének előkészítése 

folyamatban van.  

Parkok felújítása, fejlesztése, 

funkció bővítése, növények 

megújítása 

Parkok fejlesztése, felújítása, 

funkcióbővítése 

Célok 

meghatározása, ill. 

források 

előteremtésének 

függyvényében pl.: 

 

 

 

 

2,5 mFt 

Részben teljesültek. 

Megvalósult a várkerti 

közvilágítás. A várkerti 

„fősétányok” meglévő 

burkolata felújításra 



 

Liget csap.víz. 

elvez 

Várkert burkolt 

sétányok 

Várkert 

közvilágítás 

Régi strand fitness 

park 

Várkert fejlesztés 

folytatása 

 

12,50 mFt 

10 mFt 

15 mFt 

 

90 mFt 

került, szilárd burkolat 

(pl.: térkő burkolat) lenne 

célszerű. A Szab. téri 

Ligetben a sérült 

csapadék. csatorna 

cseréjének beszerzési 

eljárása folyamatban van. 

Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, illetve fasorok fenntartása, fejlesztése  

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 
 

Zöldfolyosó, zöldsétány 

kialakítása, illetve fasorok 

fenntartása, fejlesztése 

Teljes körű fakataszter létrehozása, 

műszeres felülvizsgálatok folytatása 

2014/15. év 2,5 mFt Költségvetési forrás 

hiányában nem teljesült. 

Zöldfolyosó, zöldsétány 

kialakítása, illetve fasorok 

fenntartása, fejlesztése 

Utcai fasorok szükség szerinti cseréje, 

pótlása 

Költésgigénye és 

időtartama a 

telepítési célok 

meghatározásának 

függvénye 

(3 mFt/év) Az idei költségvetésben 

nem szerepel erre forrás. 

A következő években 

mindenképpen tervezni 

kell (pl. Mártírok úti fasor 

cseréje már időszerű 

lenne) 

Zöldfolyosó, zöldsétány 

kialakítása, illetve fasorok 

fenntartása, fejlesztése 

„Zöldfolyosó‖ rendszer (zöldsétányok) 

kialakítása (Zsida-patak – sportpálya – 

Rába – Lapincs vonalán) 

a fejlesztési cél pontos 

meghatározása, illetve a források 

előteremtésének függvényében 

Csak kismértékben 

teljesült. „Baba sétány” –

nál idén folytatódott a fák 

telepítése 80 db új fával. 

Intézményudvarok fenntartása, fejlesztése  

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 
 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Az intézményudvarok fenntartásához 

évente keretösszeg megemelése 

  A keretösszeg 2.900,- 

eFt/év összeggel 



 

biztosítása növekedett. 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok és 

szükséges karbantartások folyamatos 

ellátása 

  Folyamatos 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Játszóelemek szabványosítása, pótlása    Folyamatos 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Növények pótlása, megújítása, cseréje   Nincs ilyen célra 

költségvetési forrás. 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Intézményudvarok fejlesztése, felújítása, 

funkcióbővítése 

  Gimnázium hátsó 

udvarának, illetve a 

bölcsőde előtti közlekedési 

felületek térkövezése 

megtörtént. 

Közterületek tisztítása  
Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 
 

Közterületek tisztítása Közterület-tisztítás – hó-eltakarítás 

szétválasztása 

2014/15. évtől 8,0 mFt 

(veszélyhely

zetekre keret) 

Nem teljesült, az idei 

költségvetésben nincs erre 

forrás ! Rendkívüli 

időjárási körülmények 

esetén ez dondot fog 

okozni. 

Közterületek tisztítása Térfigyelő-rendszer kiépítése 2014.  Megtörtént. 

Közterületek tisztítása Civil szervezetekkel együttműködési 

megállapodások megkötése 

Folyamatos - A megállapodások 

megkötése megtörtént. 

Kommunikációs és partnerségi program  

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 
 

Kommunikációs és partnerségi 

program 

Információk megjelentetése, 

véleménykérés 

Folyamatos - Folyamatos 

Kommunikációs és partnerségi 

program 

Közösségi kert program folytatása Folyamatos - A Kethelyi mezőben nincs 

rá igény. Az egyéb 



 

felmerülő igényeket pedig 

kielégítettük. (pl. 

Akasztódomb)  

Kommunikációs és partnerségi 

program 

Önkéntes munka program folytatása Folyamatos - Folyamatos 

Szabályozói program  

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 
 

Szabályozói program Szerződések, helyi rendeletek 

felülvizsgálata 

Folyamatos - Folyamatos 

Szabályozói program Tervezéseknél figyelembe-vétele Folyamatos - Folyamatos 
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II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. március 

 

Városüzemeltetés: 

 

építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma:  1 

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.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

Településképi bejelentési eljárások: 2 

 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. április 

 

 A SZET Szentgotthárdi Kft.-től megrendeltük az alábbi park-, illetve temetőfenntartási, 
valamint vízkár-elhárítási feladatokat: 

 

 Szentgotthárd-Farkasfa 3191. hrsz.-ú volt iskola területének rendbetétele 
(sérült kerítés elemeinek elbontása stb., kaszálásra alkalmas terület 

kialakítása); 

 Szentgotthárd-Zsida városrészi temetőben a kiszakadt kerítésfonat javítását 

(több helyen), illetve a temetőben lévő „hátsó kapu‖ javítását, valamint 

hulladéktároló és környezetének folyamatos takarítását; 

 Szentgotthárd - Zsida,  Örökzöld utca Kethelyi városrész felé haladó szakaszán 
a temető felé haladó szakasz kereszteződésénél lévő áteresz tisztítását; 

 Szentgotthárd-Zsidahegy, 0115. hrsz.-ú „erdei közelítő út‖ és a Zsidahegyi 
bekötő út kereszteződésében lévő eltömődött áteresz tisztítását; 

 Szentgotthárd-Rábafüzes és Jakabháza városrészek között az autós pihenő és a 

8-as főút kereszteződésénél lévő áteresz előtti és utáni árokszakasz tisztítását 

(gépi mosatását elvégeztettük).  
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 Szentgotthárd, Petőfi utca északi oldalára az Árpád út irányába megállni tilos 

jelzőtábla kihelyezését a Petőfi u. 3. számú ingatlan kocsibejárója után 6,00 m-

re (hulladékszállító gépjármű bekanarodásának elősegítése érdekében); 

 Szentgotthárd, Füzesi úti Rába-hídnál a kerékpárút mellett lévő korrodált fém 
korlát újramázolását; 

 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Szvétecz E. utca elején lévő leszakadt rácsos 
folyóka balesetveszélyes rácsának javítását; 

 Szentgotthárd-Farkasfa városrészi temetőben a kiszakadt kerítésfonat javítását; 

 Szentgotthárd, Kis u. 29. és 30. számú ingatlanok között haladó és a Kis utca 
déli oldali útárkába érkező nyílt csapadékvíz-elvezető ároknál a kimosódás 

helyreállítását. 

 

 Megrendeltük Szentgotthárd-Rábakethely városrészen az önkormányzati tulajdonú 
Szentgotthárd 027. hrsz.-ú nyílt csapadékvíz-elvezető ároknál lévő sérült csőáteresz 

helyreállítását 5 db NA80-as méretű betoncső, illetve 12,00 m
2
 felületű vb. támfal 

beépítésével. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd 484/41. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon (Mathiász A. 

utca folytatása)  41,00 fm hosszúságú 100 cm átmérőjű zárt-csapadékcsatorna építését. 

Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábakethely, Tóth Á. utcának a Mathiász A. u. és a 
Radnóti M. utca közötti mindkét oldali 280,00 fm hosszúságú nyílt csapadékvíz-elvezető 

árkának iszapolását és a kitermelt iszap, föld elszállítását. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

Szombathely 

 

 Folyamatban van Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain, kerékpárútjain, 
járdáin lévő úthibák (kátyúk) javításával kapcsolatos szerződés megkötése. Kivitelező: 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük Szentgotthárd város közigazgatási területén a frekventált közterületeken 
(járdák, parkolók, játszóterek környezetében) lévő veszélyes fák kezelését (kosaras 

kocsiról történő gallyazását), a levágott gallyak ledarálását, az apríték elszállítását, 

valamint a felhasználható faanyag összekészletezését. A kezeléssel érintett növények 

száma: 23 db. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltünk a Szabadság téri Ligetbe és környezetébe (31 db), valamint a Deák F. 

utcába (2 db) összesen 33 db új fa telepítését. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó 2015. március 20-26. között 
tartotta meg esedékes havi bejárását, amely során összesen 60 db hibás lámpatest javítását 

végezte el, egy helyszínen pedig kábelhibát tapasztalt a hálózaton, amely elhárítását az 

áramszolgáltató (E.ON Zrt.) felé bejelentette. Tájékoztatásul közöljük, hogy a város 

területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek teljes körű karbantartására és 

üzemeltetésére VILLKÁSZ Kft.-vel kötöttünk szerződést. Hiba bejelentési elérhetőségek: 

Munkaidőben 07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó neve: Lantai Balázs 

Telefonszáma: 30/850-48-02; Központi telefonszám: 94/505-100, 0-24 órában: E-mail: 

villkasz@villkasz.hu.  

mailto:villkasz@villkasz.hu
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 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. április 15. 

ülésén a „Szentgotthárd műfüves sportpálya építés miatt szükséges 20 kV-os légvezeték 

kiváltása“ elnevezésű beszerzési eljárásban a Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 

1/A.) ajánlatát hirdette ki az eljárás nyertesének. A nyertes vállalkozóval a szerződés 

megkötése folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. április 15. 
ülésén a „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.― 

elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását jóváhagyta, illetve 

meghatározta az ajánlattételre felkért szervezeteket. A felújítással érintett utak, illetve 

útszakaszok: Tompa M. utca, Váci M. u., illetve vis maior támogatással nem érintett 

útszakaszok a Kodály Z., a Dobó I., a Toldi M. és az Erdei utcákban.  Az eljárást 

megindító felhívásokat a bizottság által meghatározott szervezeteknek 2015. április 17-én 

kiküldtük. Az ajánlattételi határidő 2015. május 04. (hétfő) 10:00. A teljesítési határidő a 

szerződés aláírásától számított 120. nap.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. április 15. 
ülésén a „Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák― elnevezésű 

közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását jóváhagyta, illetve meghatározta az 

ajánlattételre felkért szervezeteket. A beruházás során összesen 17 db helyszínen 

történnek meg a helyreállítások.  Többek között a Széchenyi úti híd helyreállítása, illetve 

a Felsőpatak u., Alsópatak u., Kodály Z. u., Dobó I. u., Babits M. u., Toldi M. u., 

Zöldlomb u. és az Erdei u. útburkolata, valamint sérült átereszek, útpadkák, árkok további 

9 helyszínen. Az eljárást megindító felhívásokat a bizottság által meghatározott 

szervezeteknek 2015. április 17-én kiküldtük. Az ajánlattételi határidő 2015. május 04. 

(hétfő) 11:00. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 120.  

 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. április 

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 március 1-én:  175 477 837,- Ft 

 Bevételek március 1- mácius 31.:                    414 329 803 ,- Ft 

 Kiadások március 1- március 31.:             -  311 111 623,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege március 31-án  549 963 589,- Ft. 

 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.  

Ugyanakkor felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az Önkormányzat jelentősebb 

bevételre a márciusi, illetve a szeptemberi adó befizetésekor tesz szert, ezért az átmeneti 

forráshiány a két időpont között előfordulhat. 
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Beszámolók, jelentések: 

 
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2015. havi ÁFA bevallások, 2015. havi bevallások 

- 2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé negyedéves adatszolgáltatások küldése: 2015. évi éves PM info, jelentés és 

Mérlegjelentés,  

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Beszámolók, költségvetések elkészítése és továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek, foglalkoztatási támogatások, kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

- Közcélú foglalkoztatás keretében számla nyitások és egyéb nyilvántartási 

kötelezettségek biztosítása 

 

Adóhatósági munka: 

Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a 

gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz 

benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

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

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás. 2015. év legjelentősebb adózási feladata a hátralékok behajtása lesz. 

 

Önkormányzati. és Térségi Erőforrások : 

 

Szentgotthárd Városában 2015. április 16., 17. és 20-án volt az iskolai beíratás. A 

Szentgotthárdi Járási Tankerület tájékoztatása szerint szeptemberben a Szentgotthárd és 

Térsége Arany János Általános Iskola 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájában 81 elsős kezdi 

meg tanulmányait 4 osztályban. Az Eltérő Tantervű Tagozaton 1 fő lesz első osztályos. 

 

Szentgotthárd Város Jegyzője a 2015/2016-os nevelési évre 2015. április 20-ra és 21-re írta ki 

az óvodába történő jelentkezést. A  nemzeti köznevelési törvényről szóló  2011.  évi CXC 

törvény  2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az 
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évben , amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési  év kezdő 

napjától legalább napi  négy órában óvodai foglalkozáson  kell részt vennie. 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményegység vezetőjének 

tájékoztatása alapján a jelenlegi 229 kisgyermekből 103 fő tanköteles, iskolába beíratott 72 fő. 

Óvodában marad 157 fő , most beíratott 64 fő. Szeptemberben 218 kisgyermek lesz a SZEOB 

Játékvár óvodájában, 2016. januárjában kezdi meg az óvodába járást 3 fő. 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

                    a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd 2014. évi munkájáról 

 

 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok, 

feladatok alapján végezte tevékenységét 2014-ben is. 

 

A  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, 

amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is 

ellát. A Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, munkatársai 

megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal rendelkeznek.  

A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett 

egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít  (pl: 

játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai 

felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a 

Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskereső klub, stb.) A Szolgálat továbbá 

mentálhigiénés ellátást is biztosít úgy, hogy az egyik munkatárs mentálhigiénés végzettséggel 

is rendelkezik, aki az érintettek mentálhigiénés ellátását is megvalósítja.  

 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül a szociális 

vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízis helyzetek miatt segítségre szoruló személyek, 

családok számára nyújt szolgáltatást. 

A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell, 

a 2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig kötelező biztosítani a családsegítést. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a 

települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 

működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2)
 
bekezdés kimondja, 

hogy a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni.  

 
Az intézmény elkészítette  a 2014 évi beszámolóját, mely az alábbiakban olvasható.  
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BESZÁMOLÓ 

A 

SZENTGOTTHÁRDI 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

      2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály és az Intézmény 

szakmai programjába meghatározott célok, feladatok alapján végeztük a 2013. évben is.  
 

2011 évtől a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Szombathelyi 

Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határozatlan időre szóló 

működési engedély alapján végzi, a gyermekjóléti szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő 

szolgáltatást.  

Ágazati azonosító: S0262219 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és intézmények együttese, 

amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a 

családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már 

kiemelt gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek 

számára azt a védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi szolgáltatások 

igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a 

gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2014-ben:  

 

Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a 

lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a kiemelkedő, 

nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben támogatni tudjuk 

egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség feldolgozásában. Az 

esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a Szolgálat munkatársai 

számára 2014-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.   

 

2014. 03. 05-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az 

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Dr. Asbóth Mária a 

jogtudomány és a karitatív tevékenység kapcsolata témájában. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat működését folyamatosan ellenőrző felügyeleti szerv képviseletében 

jelen volt a programon,  Horváth Anita – szakmai tanácsadó a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársa, mint kötelező jelleggel 

meghívott személy. Az előadás megtartásával fő célunk azon meghatározó tényező volt, 

hogy a jog tudományának ismerete elengedhetetlen a gyermek védelmének ellátása terén, 

illetve a karitatív szemlélet nem áll külön ezen tudományágtól. A jog alkalmazása terén a 

karitatív jellegű tevékenység összeegyeztethető, mellyel hatékonyan tudunk működni, mint 

szakemberként, mint emberként egyaránt. A tanácskozáson részt vett az ellátási területen 

működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve mindennapi 

munkájukat.   

 

Intézményünk 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2014-

ban a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. Szolgálatunk 2014. évben több alkalommal 
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vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából.  Az év során az egyes 

gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszéltük a módszertani 

feladatokat is ellátó intézménnyel, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást 

jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során 

szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget. 

2014. évben is szoros kapcsolatot tartottunk fenn a Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja, a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátása, Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési tervek kialakítása 

a kiskorúak jólétének érdekében, illetve a társ szakmák munkájának összehangolása, egymás 

segítése.  

 

 2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban 

veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség szerint személyes konzultációra is 

sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat az év 

során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont kiskorúak 

ügyében. Szolgálatunk az elmúlt évekhez képest 2014-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mint szakmai – gyermekvédelmi, mint 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének 

képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének 

javítására, ha az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület 

maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.  

 

2014. évben szabálysértési esetekben, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével, egy esetben volt közös 

intézkedésünk. Ennek fő oka, a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása, 

illetve a szülők, diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása. 

Ezen javulás 2015. évben már nem mondható el, hisz folyamatosan jelzéssel éltek a 

gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, súlyos deviáns magatartást 

mutató tanulókkal kapcsolatban. Ezen ügyek esetkezelése folyamatban van.  

 
2014. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, 

hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt, még hatékonyabb legyen a 

kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a 

közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés – oktatás, a civil 

szervezetek szakmai területeit.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a 

helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy- egy esetkezelés kapcsán. Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra, gyermek nem került. A helyettes szülővel történt 

beszélgetések során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata 

ellátásával kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem 

következett be.  

 

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2014-ben megvalósítottuk a tartós 

élelmiszergyűjtést. 2014. év november- december hónapjában a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. Szolgálatunk számára felajánlott 
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tartós élelmiszereket, december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő 

családok körben kiosztottuk. Ezen felül Szolgálatunk ruha adományokkal, és háztartási 

eszközök felajánlásával is segítette a családokat. Valamint a Szolgálatunk  által a keres - 

kínál szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagjainak együttműködésének bemutatása:   

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat észlelő – jelzőrendszert működtet.  

 

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, 

a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri 

tagok intézményeinek képviselői részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő 

Családvédelmi és Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen. A Bizottsági ülés célja, a 

prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő 

információkat megosszuk egymással. Az információk rögzítése a feladatok meghatározása és 

elosztása is megtörténik a részvevő szakemberek között. A Családvédelmi Egészségnevelő és 

Koordinációs Bizottsági ülés keretein belül, igyekeztünk a meghívottak számára szakmai 

segítséget nyújtani. Ezért különböző témákban előadásokat szerveztünk, ahol szakmai 

identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors, hatékony információhoz juthattak feladataik 

ellátása terén. Előadások témái voltak: Pedagógiai Szakszolgálat bemutatkozása. A 

Szakszolgálat munkájának, céljának, felépítésének az ismertetése, III. Béla Szakközép Iskola 

és Kollégium- A TÁMOP -3.3.10. A-12-2013-0023 ,, Együtt Könnyebb pályázat. Pályázati 

célok, mentori munka bemutatása, bűnmegelőzés- az internetes bűnelkövetés, zaklatás 

gyakorisága, veszélyforrások bemutatása. Lehetséges megoldási, megelőzési technikák 

bemutatása, a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda bemutatkozása, Vas Megyei 

Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának előadása a pártfogó felügyeletről, az 

áldozatsegítésről. Szentgotthárd város gyermekkorú, fiatalkorú elkövetői. Problémák 

feltárása, megoldások számbavétele, Egyenlő Bánásmód hatóság bemutatkozó előadása, a 

hatóság működéséről, feladatáról. A tanácskozások hangulata, és a szakmák közti 

együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden szakember igyekezett saját példáival segíteni 

másokat. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozattuk a jelzőrendszeri tagokat az aktuális 

jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen megbeszéltük minden szakmai egység 

vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 41 

tagja van. A jelzőrendszer tagjaira jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több esetben 

sajnos még mindig késve, kevésbé kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.: gyámhatóság 

felé irányított jelzést.    

 

Csoportfoglalkozások ismertetése 2014 évben:  
 A Szentgotthárdi Képviselő Testület 2010. március 31-én megtartott nyílt ülésén jegyzőkönyvbe 

foglalta a 65/2010 számú képviselő – testületi határozatot, mely szerint javasolt a szentgotthárdi 

oktatási intézményeknek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatfelvétel az iskolai 

közösségekben esetlegesen megnyilvánuló gyermek agresszió kezelése érdekében. Önismereti 

csoportfoglalkozás : A SZKOI Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolában valósult meg 2014. április 

és májusa között a 3. és az 5. osztályban, 4-4 alkalommal. A foglalkozások keretében többek között a 

kommunikáció, társas együttműködés, társas hatékonyság, szociális készség, konfliktuskezelés 

fejlesztése, illetve drog prevenció valósult meg. A foglalkozásokat a Szolgálat két munkatársa tartotta. 

 A felsőszölnöki Kocsis József Kétnyelvű Általános Iskola egy alkalmas csoportfoglalkozásra kérte 

fel a Szolgálatot, 2014. februárjában, „szenvedélybetegségek” témájában. A foglalkozást a Szolgálat 

két munkatársa tartotta, külön az alsó tagozatos, külön a felső tagozatos diákok számára.  
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 Az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, szintén egy alkalmas foglalkozás 

erejéig kérte fel Szolgálatunkat konfliktuskezelő csoportfoglalkozás megtartására 2014. októberében, 

melyet ugyancsak a Szolgálat két munkatársa tartott.  

Bármilyen korosztállyal végzett csoportmunka nem csodaszer ugyan, nem képes a világ 

megváltására, de alkalmas arra, hogy örömet adjon gyermekeknek, megtanítsa Őket, hogyan 

találják meg önmagukat és másokat az egyre jobban elidegenedett világunkban.  

 

Intézményünk a lelki telefon segély szolgáltatásokhoz hasonlóan, „anonim‖ módon képes 

segítséget nyújtani az ún. facebook oldalon, tanácsadás, meghallgatás, komplex 

segítségnyújtás kapcsán. Elmondható, hogy 2014. évben folyamatosan kértek segítséget a 

hozzánk fordulók, leginkább lelki – mentális túlterheltség problémájával, de előfordult, hogy 

nem várt várandóság miatt is tanácsadást kellett nyújtanunk, vagy csupán beszélgetést 

igényelt a kliens. Tapasztalatunk, hogy az internetes felületen a gyakran súlyos problémákkal 

küzdő személyek könnyebben kérnek segítséget, mivel a szemtől - szembeni helyzet 

frusztráló hatású lehet, gondjaikat nehezebben fogalmazzák meg, vannak, akik elutasítják a 

személyes kontaktot. Nekik ideális helyzetet teremthet az említett felületen való 

kommunikáció, szorongás csökkentő módszer.    

 

Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2014-ben: 

 

 Krízisesetek: 

 

2013. évhez képest (11 gyermek) 2014.-ben évben 24 gyermek esetében krízis ellátásra volt 

szükség súlyos gyermek veszélyeztetettség miatt. Vezető probléma a szülők közti kapcsolati 

nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után több esetben életveszélyes állapotokhoz 

vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozása is szükséges volt, a 

bántalmazott szülőt, és gyermekét Védett Házba menekítettük.  Következő súlyos szociális 

probléma, mely azonnali intézkedést igényelt, ismeretlen helyről költözött családok, akik 

gyermekeik lakhatását nem tudták megoldani, ezért anyaotthoni elhelyezést kezdeményeztünk 

számukra, gyermekkorúak súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali fekvő betegellátást 

igényelt több esetkezelésünk, suiciditás is fennállt. Gyermekek fizikai ellátásának az 

elhanyagolása miatt sürgős intézkedést kellett indikálnia Szolgálatunknak, annak érdekében, 

hogy a gyermekek egészségügyi veszélyeztetettsége enyhüljön, lelki – mentális 

veszélyeztetettség miatt gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeztünk a szülők kapcsolati 

problémái miatt. Drog fogyasztás miatt is szükséges volt krízis ellátás bekapcsolása a 

gyermek veszélyeztetettségének további megakadályozása miatt, szülő gyermek elleni fizikai, 

mentális abuzus miatt, gyámhatósági intézkedés vált szükségessé, várandós anya 

elhelyezéséről is krízis ellátás tekintetében kellett gondoskodnunk, mivel az anya hajléktalan 

volt. Az esetek többségét jelen pillanatban is figyelemmel kísérjük, a családgondozás 

megvalósul. 

 

Védelembe vételek tapasztalatai 

 

 2014-ben a védelembe vett gyermekek száma 12 fő volt, mely 6 családot érintett. A 

gyermekek veszélyeztetettsége főképp ebben az esetben is családi kapcsolati problémák miatt 

alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos, és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak 

élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk, a komplex szakvéleményt minden 

esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.   
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Alapellátás célja, tapasztalatai: A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra 

helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális 

átalakuláson ment keresztül, amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Ez azt 

jelenti, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével érte el a 

magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré 

formálta azt. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzá járuljon a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez Gyermekjóléti alapellátás és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 

megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése 

érdekében egyrészt azon családok támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik 

felnevelésében nélkülözik a szükséges feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében 

támogatásra szorulnak; másrészt a védelem biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket 

akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az elmúlt évben is fő célunk a gyermekjóléti 

szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt. Amennyiben Szolgálatunktól segítséget 

kértek kiskorúakkal kapcsolatban, és ha szükséges volt a család gondozása, elsősorban 

alapellátás keretein belül kezeltük az adott problémát. A gyermekvédelmi intézkedés 

következő lépcsőfokát a védelembe vételt csak abban az esetben kezdeményeztük, ha a 

gyermekek veszélyeztetettsége kialakult, azt a törvényes képviselő megszüntetni nem akarta, 

és hatósági beavatkozás mellet a szülő, vagy akár a gyermek számára magatartási szabályok 

előírásával megszüntethető a problematikus helyzet. Tapasztalataink szerint a szülők többsége 

az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen fogadták, biztonságban folytak a családok 

szociális, mentális ellátása 2014-ben is. Gyermekjóléti Szolgálat részéről ezen ellátási forma 

keretein belül nagymértékben megszüntethető a családban kialakult konfliktusos helyzet, ha a 

szülő együttműködést tanúsít.  A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tartott olyan 

esetekben, ahol szükséges volt az adott családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, 

bevonása az esetleges családgondozás folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők 

pontosabban, széleskörűen megismerjék az adott problémát. Az esetmegbeszélések során 

konkrét cselekvési tervet lehet kidolgozni a kiskorúak veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos 

helyzetének megelőzése, korrigálása, megszűntetése érdekében. Az alapellátás keretében 

végzett családgondozás megkezdése előtt és szüksége szerint, közben is megtartottunk ezen 

megbeszéléseket.   

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:  

2014. évben 53 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal 

kapcsolatban. Hosszabb – rövidebb ideig kapcsolatban voltunk ezen kiskorúakkal és az Őket 

körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében 

nyújtottunk segítséget, de krízis ellátás is megvalósul ebben a formában.   

2014. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati 

nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan 

hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási problémák, 

kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások 

problémáinak kezelése valósult meg.   
 

Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:  

 

 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség 

teljesítésével összefüggő módosítása következtében a szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal 

jelzéssel éltek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan 

hiányzás szabálysértési eljárást von maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási támogatás 

folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig indokoltságtól függően 
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elrendelhetik a gyermekvédelembe vételét. Más deviáns magatartásformák megnyilvánulása esetén a fiatalkorú 

párfogó felügyeleti ellátása is megvalósulhat.  

2014. évben összesen 8 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan hiányzásokat. 

Tapasztalatuk szerint az ellátási területünkön a legtöbb jelzést a III. Béla Szakképző Iskola és a SZKOI 

Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola küldött. Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően küldik a tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó 

igazolatlan hiányzásokról küldik csak a jelzéseket. A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a 

kapcsolatot a jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a családi pótlékkal 

kapcsolatos változásokról. Azon diákok esetében, aki hajlamosak az iskolai szabályokat megszegni, 

fokozottabban kellene figyelni a hiányzásokra, azok okára, és szükséges lenne időben jelezni a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé, mivel a súlyos devianciákat preventív jelleggel már nem lehet kezelni, tartós iskolakerülés, lelki, 

mentális problémák is kialakulhatnak időközben. Ezen problémák enyhítése sürgősségi vagy krízis állapothoz 

vezethetnek. Szolgálatunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala Járási Gyámhivatala, 

illetve a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala segítségét is kérte az iskolában dolgozó 

szakemberek felkészítésére, hogy mikor, miképp, milyen formanyomtatványon tegyék meg jelzéseiket.  

 

2012/2013 évi szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából - feltérképezés:  

 

Szolgálatunk 2012/2013 tanévben is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, 

hogy a jelzőrendszeri tagok 16 fő veszélyeztetett és 69 fő hátrányos helyzetű gyermeket és 

25 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek. A jelzett kiskorúak nem jelentek 

meg új esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a gyermekekkel és azok szüleivel. A 

tavalyi évhez viszonyítva, a veszélyeztetett gyermekek száma növekedett. A hátrányos 

helyzetet jelentő probléma nagyobb arányban a gyermekek egészségi állapota, tartós 

betegségei (cukorbetegség, szíveredetű betegség, asztmatikus megbetegedés, látás 

rendellenesség, allergiás betegség, SNI). A hátrányos helyzetű gyermekek közt gyakori a 

szülők válása következtében kialakuló anyagi problémák felmerülése. A halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek esetében a gyermekek szüleinek alacsony iskolai végzettsége, 

foglalkoztatási nehézségek és anyagi eredetű problémák is nehézséget jelentenek az adott 

családnak.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:  

 

A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 

eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont 

nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető 

körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok 

miatt nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt veszünk a kialakult problémák megoldásában. 

Az Intézmény 2014-ben mindössze 1 nevelésbevett gyermek esetében tart kapcsolatot a 

szülőjével. A gyermek családban való visszakerülésére nincs esély, mivel a szülő súlyos 

mentális zavarral küzd, együttműködésre képtelen, ellátandó területünket elhagyta, 

tudomásunk szerint külföldön tartózkodik.   

 

Családba fogadás tapasztalatai:  
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A családba fogadás célja: a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok 

miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, 

gondozza és nevelje. 

 

Szolgálatunk 2014-ben összesen 3 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. 2 

gyermek esetében az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gyámi feladatainak ellátását. A 3 

gyermek közül 2014 évben 2 esetben szűnt meg a családba fogadás a komplex 

családgondozásnak köszönhetően. Kiskorúak eredeti családjukba visszakerülhettek, mivel a 

szülők a korábbi rossz szociális helyzetűket korrigálták. Azóta főállású munkaviszonnyal, 

lakhatással, biztos jövedelemmel rendelkeznek. Gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt.     

 

2014-ben  1 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatban kerültünk, aki 

kezdetben nem az ellátandó területünkön él, Magyarország keleti részéről költözött 

Szentgotthárdra. A várandós édesanya rövid ideig élt barátoknál Szentgotthárdon, mivel 

helyzete miatt Szolgálatunk közbenjárása miatt anyaotthonos elhelyezést kaphatott. Tartós 

ellátása, jogi, mentális, pszichológiai, egészségügyi, szociális megsegítése folyamatban van.  

 

Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:  

 

Kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja, a gyermek és a kapcsolattartásra 

jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre 

alkalmas semleges hely biztosítása. Intézményünk e mellett önálló szakmai módszertani 

programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális 

ellátást. Szükség szerint gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott személy, kérésére 

segítséget nyújtunk problémás ügyeinek jobb megértéséhez, megoldásához. Szociális, 

mentálhigiénés szaksegítséget intézményünktől azonnal igénybe vehet a kliens, jogi, 

pszichológiai, stb… szaksegítséget továbbirányítással oldjuk meg. A kapcsolattartási 

ügyeletnek komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a 

gyermek érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el. Kérik a Szolgálatot, 

hogy biztosítsák a kapcsolattartásra jogosult, és kötelezett számára a nyugodt, stabil 

helyzetben megvalósuló találkozások létrejöttét. 2014-ben 2 gyermek esetében biztosítottunk 

kapcsolattartásra megfelelő helyet, és szaksegítséget az adott személyek számára. Minden 

esetben a találkozások megvalósultak, problémák nem alakultak ki.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól bekerült az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzésével 

kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílt önkéntes segítők bevonására, akik a Szolgálat 

programjain segítséget nyúlhatnak, tapasztalatot szerezhetnek tevékenységeinkkel 

kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó 

szervezet nyilvántartásba kerültünk, így a Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb 

körben kerülhetnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei 

Önkéntes Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az 

önkéntesek toborzásában. 

 

Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba. 
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A Szolgálat a Játszóházi foglalkozásokra is várja az önkéntesekre, melyen kézműves, 

kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek. 

Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes: 

- segítségnyújtás a programok kidolgozásában ( új ötletek, kreatív játékok) 

- plakátkészítés, plakátok kihelyezése 

- felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok, 

színezők elkészítése 

- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés, 

gyermekfelügyelet 

Szükséges képesség, készség: 

- jó kapcsolat teremtő,  

- kommunikációs képesség,  

- kreativitás,  

- gyermekközpontúság 

Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az 

ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A tábor megszervezésére a 

munkatársak minden évben nagy figyelmet fordítanak, már két-három hónappal a tábor előtt 

megkezdik a szükséges intézkedéseket, feladatokat. 

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a tábor szervezésében való aktív részvétel 

- programok összeállítása 

- támogatók, szponzorok felkutatása 

- telefonok, levelek intézése 

- plakátozás 

- programok előkészítése 

- tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet 

Szükséges képesség, készség: 

- gyermekközpontúság,  

- kreativitás,  

- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség 

Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. 

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában, majd 

összepakolásában való segítségnyújtás 

Szükséges képesség, készség: 

- szervező,  

- kommunikációs képesség 

 

A Szolgálat programjain kívül klienseink körében is lehetőség nyílhatna önkéntesen végzett 

munkára a következőkben:  

Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos 

helyzetű családokkal, a családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása 

az önkéntes segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez a fajta 

támogatás, mert a szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat 

nem tudják igénybe venni, mert a szakemberek magas árat kérnek az iskolán kívüli 

felzárkóztatásért.  

Az egyéni készségfejlesztést vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei: 

Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges 

helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való  
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jártasság, a felelősségtudat,  az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni 

tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság. Pedagógus, nyugdíjas pedagógus 

önkéntes munkája is megvalósulhatna.  

A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók. 

Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben 

érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.  

Szolgálatunknál a 2014-es év folyamán egy aktív korúak ezen belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott 

napi 4 órában. Egészségi állapota miatt munkát, közfoglalkoztatást nem tudott vállalni. Ezzel 

a lehetőséggel továbbra is megmarad az ellátása, ezáltal megélhetése továbbra is biztosított. 

 

2014 évben is folyamatosan vártuk az önkénteseket, 6 középiskolás diák jelentkezett a nyári 

Menő- manó táborba önkéntesnek a III. Béla Szakképző Iskolából és a Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumból. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a 

gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek 

igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka telesítéséről a Gyermekjóléti Szolgálattól.  

 

Adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata     

 
Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai közé tartozik.  

A 2014-as évben érdeklődés szintjén 11 fővel kerültünk kapcsolatba, 3 fő esetében konkrét 

adóság kezelési támogatás, tanácsadás valósult meg. A 3 főből 2 esetben már 2013-ban 

elkezdődött ezen szolgáltatás, mely sikeresen lezárult 2014-ben. 1 fő esetében pedig 2015-ben 

fejeződött be az adósságkezelési szolgáltatás. 2015-től az adósságkezelési szolgáltatás 

lehetőségét klienseink nem tudják igénybe venni, mivel a szociális törvény központilag 

megszűntette.  

 

Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata 

 

2013-ban Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósul meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen 

felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét a családsegítő szolgáltatást ellátó 

családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. Családsegítés szakfeladatot ellátató 

kollégákkal az alapellátások terén is szoros a kapcsolatunk, hisz a gyermekek 

hátrányaiknak, veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a szociális 

tanácsadás. Egy család esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön 

kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatással. 2014-ban számos új jelzés esetében mind a 

gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó 

együttesen vette fel a kapcsolatot a családokkal.   

 

Prevenciós programok 

 

Nyári gyermek tábor: 2014. nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári 

táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósítottuk meg. A kistérségi hivatalok 

anyagilag és erkölcsileg is támogatták a programunk megvalósítását. A tábor egy hétig 

tartott, naponta 31 gyermek töltötte náluk a szabadidejét, ebből 8 fő szentgotthárdi 

kiskorú tölthette el hasznosan szabadidejét. Az egy hét alatt a főszempontunk a tavalyi 
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évhez hasonlóan a gyermekek egymásközti pozitív együttműködésének fejlesztése volt. 

Burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a 

humánumra való neveléssel, és a kortárs kapcsolatok erősítésével.  

 

Házhoz Megy a Mikulás: 2014-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás 

programunk. Összesen 21 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 

 

Játszóház: 2014-ben 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, különösen 

nagyobb ünnepek köré szerveztük ezt a foglalkozás. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a 

foglalkozásokon. Decemberben a megváltó megszületése miatt képzőművészeti és 

meseterápia alkalmazásával valósult meg a foglalkozás.   

 

Turi: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a 

településen. 

Amennyiben lehetőség van rá minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt 

ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruha adományokon felül játékokat, illetve 

felajánlott tartós használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítunk. 2014-ben a 

Falu gondnoki Szolgáltatással karöltve láttuk el a főképp a Vend vidék többszörösen 

hátrányos helyzetben élő idős korosztályt évszaknak megfelelő ruházattal, melynek az abban 

részesülők nagyon örültek.  2014. decemberében az előző években nem tapasztalható 

összefogás hatására Szolgálatunkhoz nagyon sok ruha, tartósélelmiszer adomány érkezett, 

melyből jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból rászorulók körében. 

Felemelő érzés volt főképp a Karácsonyi időszakban azzal segíteni klienseink számára, 

melyre valóban szükségük volt.  

 

Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetjük ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a 

felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskola eszközöket eljuttassák a 

Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti 

Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges eszközöket, 

vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az éves során az adott iskola eszköz 

elhasználódott. 

 

Ifjúsági körút: 2014-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezési prevenciós programunk 

aminek célja, Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése‖, akik az iskolai órák után 

az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2014-ben havi 1 alkalommal 

tettük meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel 

találkoztuk továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott 

iskolájuk - elsősorban középiskolai intézményekről volt szó, szabadidős programokat 

szervezhetne számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns 

viszonyokkal a tavalyi évben nem találkoztunk.  

 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint 

a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak, az érdeklődök.  

 

Gyermekvédelmi prevenciós javaslataink és az Intézmény jövőbeli céljai: 
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 2015 évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós 

programunk. Fontosnak tartjuk, hogy heti rendszerességgel tudjuk megvalósítani a 

programot, mind a téli mind a nyári időszakokban. Az ifjúsági körút remek 

lehetőséget nyújt a Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során 

megismertessük őket magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújtunk 

nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő 

fiataloknak szabadidős tevékenységet tudunk ajánlani, de emellett a továbbiakban 

is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása.  

 2014-ben a Szolgálatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus 

tanácsadásra a Tanácsadás- sztg közösségi oldalon. Szolgálatunk célja olyan 

információk megjelenítése a közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a 

fiataloknak.  

 2015-ben legfontosabb jövőbeli cél a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladataikról és működési feltételeikről szóló 

jogszabály megfogalmazása szerinti, nem kötelező jelleggel kialakított iskolai 

szociális munka bevezetése. Az iskolai szociális munka miben tud segítséget 

nyújtani: - egy lehetőség a szociális munka keretein belül, mentálhigiénés 

szaktudás felhasználásával, - a nevelési – oktatási intézményekbe járó 

gyermekeknek, családjaiknak, és a diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt 

támogatást, azzal, hogy segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi 

kötelezettségei teljesítéséhez, - a nevelési – oktatási intézményekbe való 

beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi 

kötelezettségét akadályozó tényezők feltárásában, azok megoldásában, - a 

gyermek későbbi munkavállalásának kibontakozásának lehetőségében, - a 

gyermek, a család, és a pedagógus szükségletének felismerésében, - a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében, - a már kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetésében, - nevelési problémák esetén a gyermeket és családot érintő 

konfliktusok feloldásában. 

 

Szolgálatunk 2009-től a csaladsegito@szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, melyet 

folyamatosan frissítünk az aktuális információkkal. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 12. 

 

                                                                                 Tisztelettel:…………………… 

                                                                                                          Uhor Anita  

                                                                                                      intézményvezető  
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BESZÁMOLÓ 

 

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. ÉVBEN 

 

SZENTGOTTHÁRDON 

 

 

 
           A szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, amelyet az 

„1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról‖ szabályoz. „A 

családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 

személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 

az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”  

A munkánk során a kliens által elmondott valamint az esetkezelés során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek 

megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az 

életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, 

enyhítése érdekében.  

A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt pedig a család életterében 

családlátogatás keretében történik. 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk a rászoruló, nehézségekkel 

küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás 

során felvesszük a kapcsolatot és együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

A Szolgálat éves forgalma Szentgotthárdon 2014. évben (halmozott): 1446  

2014. évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma: 150 fő 

 

A problémák megoszlása 

 

A 2014-as év folyamán elsődlegesen ügyintézési nehézséget, fogalmaztak meg a családok. Az anyagi probléma 

is hangsúlyon érződött. Az anyagi nehézség mögött egészségügyi problémák álltak, de foglalkoztatási 
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problémát is tapasztalni lehetett. Az egészségügyi probléma megjelenése további anyagi nehézséget ró a 

családra (gyógyszerköltség, munkából való kiesés, vizsgálatokra eljutás stb.) növelve ezzel a család kiadásait. 

Nagy számban jelent meg az információhiány, mely megnehezítette egy - egy család élethelyzetének pozitív 

változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a családi – kapcsolati, lelki-mentális, életviteli, 

gyermeknevelési nehézség is.  

 

Gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, családi összetétel 

 

A korábbi évekkel szemben a gazdasági aktivitást tekintve olyan személyekkel kerültünk kapcsolatba akik, 

aktívan dolgoztak. Az aktív dolgozók mellett az inaktív személyekkel kerültünk még nagyobb számba 

kapcsolatba, ezen személyek állam általi ellátásokban részesültek (ápolási díj, gyermekek után járó ellátások, 

nyugdíj, megváltozott munkaképesség stb.). A munkanélküliek és eltartottak száma stagnált.  

Az iskolai végzettséget tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban alacsony iskolai 

végzettségűek is megjelentek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma a tavalyi évhez képest 

csökkenést mutat.  

Családi összetétel alapján elsődlegesen gyermekes családokkal, és egyedül élőkkel kerültünk kapcsolatba, de 

jelentős az olyan családok száma, akik felnőtt korú gyermekeikkel élnek együtt. Évek óta emelkedő 

tendenciát mutat az egy szülő által nevelt kiskorú gyermekek száma. Megjelennek a többgenerációs családok 

is. 

 

Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Szentgotthárd településen: 

 

A 2014-es év folyamán 150 fővel kerültünk kapcsolatba, mely az ellátottakat valamint az egyszeri 

segítségnyújtást igénybe vevőket is magába foglalja. 59 esetben kerültünk új klienssel kapcsolatba. A 

kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a nehézséggel küzdő személy önként 

felkereste a Szolgálatot. 47 személy, család vette igénybe a tavalyi év folyamán a családsegítő szolgáltatást. 

Ebből 3 személy adósságkezelési szolgáltatást vett igénybe, 9 személy aktív korúak ellátásán belül 

rendszeres szociális segélyben részesült, és 35 személy vette önkéntesen igénybe a családsegítő szolgáltatást. 

Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. Több esetben maga a kliensek saját 

maguk jelezték a problémát. A jelzett vagy hozott problémák elsődlegesen ügyintézési jellegűek, emellett az 

anyagi probléma is jelen van, megjelent az eladósodás. Sok család adósságcsapdában van, több közüzemi 

szolgáltatás esetében is elmaradása van, alacsony bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat az 

adósságcsapából. A foglalkoztatási probléma és egészségkárosodás, valamint az információhiánnyal is 

gyakran találkozunk.  

A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében nyújtottunk támogatást élethelyzetük jobbítása 

céljából. A segítségnyújtás folyamatában bevontunk társszervezeteket valamint természetes támaszokat is.  

Az adóssággal, hátralékkal küzdő családokat tájékoztatjuk az adósságkezelési szolgáltatásról, a 

szolgáltatás igénybevételének feltételiről.  

Kapcsolatban állunk olyan személlyel is, aki nem rendelkezik semmilyen ellátással, és munkája sincsen. 

Hozzátartozó segíti a minimális megélhetését, valamint a szociális ellátórendszer. 

A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és adósságok, hátralékok csökkentésével 

kapcsolatban, nem tudják, hogy élethelyzetük alapján milyen ellátásban részesülhetnének, valamint az 

igényelhető ellátások feltételeit sem ismerik.  

Ezért információkkal látjuk el a klienseket, illetve az ügyintézés keretein belül átbeszéljük a szükséges lépéseket 

a probléma megoldása, vagy nehézség csökkentése érdekében. Több esetben tapasztaltuk, hogy az illető nem 

volt jogosult egészségügyi ellátásra, mert a TAJ kártyája inaktív volt. Tájékoztattuk, hogy saját magának kell 

megfizetnie az egészségbiztosítási járulékot, amennyiben pedig szociálisan rászoruló volt, úgy 

továbbirányítottuk a Járási Hivatal felé, hogy igényelje meg az egészségügyi ellátásra való jogosultságot. 
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Az ügyintézések folyamán különböző szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal kerültünk kapcsolatba 

(Szociálpolitikai osztály, Munkaügyi Központ, Lakásügyi osztály, SZET Kft.,, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 

MÁK, E-on, Vasivíz, Müllex, Városi Gondozási Központ, OEP, Karitász, Vöröskereszt stb.)  

Az ügyintézések során közüzemi szolgáltatókkal, a klienssel közösen vettük fel a kapcsolatot, hogy a hátralék és 

fizetési nehézség rendezésére sor kerüljön. Ennek érdekében részletfizetési lehetőség igénylésében segítettünk. 

Élethelyzet alapján igényelhető ellátásokhoz való hozzájutás (öregségi, özvegyi nyugdíj, megváltozott 

munkaképesség, gyermek után járó ellátások, magasabb összegű családi pótlék, szociális ellátások, álláskeresési 

segély stb.) érdekében hatóságokkal, szervekkel vettük fel a kapcsolatot, és segítettünk a klienseknek kérelmek, 

adatlapok kitöltésében. 

Országos egészségpénztártól igényelhető egyszeri segély igénylésében is segítséget nyújtottunk. 

A családsegítésen belül kapcsolatban álló személyek közül többen aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatás 

helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezen szociális ellátás feltétele, hogy 30 napot igazoljon az ellátott, melyet 

közfoglalkoztatásba, munkaviszonyba töltött- beleértve a háztartási munkát és az önkéntes munkát. 

Egy személy a 2014-es év folyamán egy személy önkéntes munkában vett részt Szolgálatunknál, hogy továbbra 

is jogosult legyen a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. 

Egy személy a tájékoztatásunk után háztartási munkában vett részt, egy ismerőse alkalmazta, így szociális 

ellátása folyamatos volt. A Szolgálat tapasztalata, hogy az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek nehézséget okoz a 30 napos idő teljesítése. 

 

Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán. Nehézséget jelent a családok 

anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták adósságaikat törleszteni, ha bevételük nagyon alacsony, vagy nem 

volt. Az anyagi nehézség hátterében életvezetési problémák is tapasztalhatók voltak. Az alkalmi munkák 

lehetősége is csökken, mellyel a megélhetésüket, illetve anyagi nehézségeiket mérsékelni tudták volna. A 

családok/egyének annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is kereső tevékenységet végez a 

családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, és a napi megélhetésért küzdenek. Az esetek többségénél 

banki kölcsön/ök vannak, melyeket sok esetben megélhetésre, vagy elmaradt közüzemi díjak kiegyenlítésére 

vett fel a család. Tanácsadás – életvezetési tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a kiadások 

strukturálására. A kliensekkel közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel, Szolgáltatókkal az 

adósság lehetséges rendezésének megbeszélése céljából.  

A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése, továbbá az anyagi nehézség 

csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésekbe való segítségnyújtás.  

Tájékoztatjuk a családokat az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, valamint a 

szolgáltatás feltételeiről. Sajnos a családok súlyos anyagi problémákkal küzdenek, nem tudják rendszeresen 

befizetni a közüzemi díjakat, így nem tudják az adósságkezelési szolgáltatást igénybe venni. Ezen családok 

esetében folyamatos az életvezetési tanácsadás, hogy kiadásaikat rendezni tudják. 

 

A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre reménytelenebbnek látják a kiutat 

helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a segítőbeszélgetésre Ezen esetkezelés 

során a kliensek motivációját felkeltjük, vagy fenntartjuk a kialakult nehézségek megoldása érdekében.  

Amennyiben szükséges továbbirányítjuk klienst a szükséges szervhez, szolgáltatóhoz. 

Az esetkezelések között a juttatások is hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre nagyobb igény van a 

természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt háztartási cikkek, bútorok közvetítése), 

szolgáltatások közvetítésére (telefonálás, fénymásolás, fax küldése) áll.  

 

Több család került nehéz anyagi körülmények közé, mely indokolttá tette, hogy javaslattal éltünk a 

szociálpolitikai osztály felé az anyagi vagy a természetbeni támogatás megállapítása céljából.  

Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető támogatások köréről, illetve a támogatáshoz való 

hozzájutás segítésében.  
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A családsegítés keretében gondozott 35 családból 2 család esetében került sor lezárásra. A lezárás hátterében 

egy család esetében élethelyzetének pozitív változása áll, és egy személy esetében az együttműködés hiánya 

miatt is került sor lezárásra. 

A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma az előző évekhez képest emelkedést mutat. Ezen 

családok/személyek esetén egyszeri találkozás elegendő a nehézség, probléma megoldása érdekében.  

2014-ben 118 egyszeri esettel foglalkoztunk az év során. A hozott problémát tekintve ügyintézési nehézséggel, 

információhiánnyal, egészségügyi problémával, anyagi és foglalkoztatási problémával találkoztunk. A 

problémáknak megfelelően történt az esetkezelés. Ügyeik vitelében segítettünk, szükség esetén szolgáltatókkal, 

szervezetekkel közös kapcsolatfelvétel valósult meg problémájuk megoldása érdekében, valamint 

élethelyzetüknek megfelelő információkkal láttuk el a Szolgálathoz fordult személyeket. Ahol szükséges volt a 

jelzőrendszeri tagok is bevonásra kerültek. Az esetek többségében természetbeni adományok hozzájutásában is 

segítettünk.  

 

Az év folyamán 1 krízis helyzetbe került egyénnel kerültünk kapcsolatba.  

A krízisbe került személy maga kért segítséget a Szolgálattól, családtagjai nem engedték vissza a lakásba, ahol 

az állandó lakcíme volt. Lakhatása veszélyeztetetté vált, 1-2napot fedél nélkül is töltött. Az élethelyzete 

rendezése érdekében felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal és SZET Kft-vel. Emellett hivatásos támogató 

személy is kirendelésre került számára, a kliens kérésének megfelelően mentális állapota miatt. Időközben 

elindult intézményi elhelyezése, és 2014 decemberében elhelyezése megtörtént, ezáltal lakhatása biztosítottá 

vált. A krízishelyzetbe került személy aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesült. A Családsegítő Szolgálatnál 30 napot önkéntes tevékenységet végzett, ezáltal ismételten 

megállapításra kerülhetett ellátása. 

 

Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben gyermekes családot érint, a 

gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük fel a családokat. A 

szakterületek együttműködése kiemelten fontos a nehézségek megoldása, csökkentése 

érdekében, komplexebb támogatást tudunk nyújtani a családoknak.  

2014-ben 2 kisgyermekes család esetében családgondozás együttesen valósult meg a 

gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó kollégával.  

 
A szociálpolitikai osztály megkeresése alapján, a kihűlés megelőzése érdekében, a Szolgálat egy egyedülálló 

személy esetében tett javaslatot. Továbbá a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére, 6 

személy esetében környezettanulmányt készítettünk. A Szolgálat mind a 6 személy esetében javaslattal élt a 

szociálpolitikai osztály felé, hogy téli tüzelőre lenne szükség a kihűlés megelőzése érdekében.  A jelzett családok 

természetbeni formában részesültek támogatásban.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6 család esetében tett javaslatot rendkívüli élethelyzet fennállása 

miatt az Önkormányzat felé. A rendkívüli élethelyzet hátterében legtöbbször egészségügyi probléma állt, de 

elemi kár és haláleset is tapasztalható volt. Egyre több alkalommal találkozunk súlyos vagy halmozott 

egészségügyi problémával küzdő egyénekkel, családokkal, mely nagyobb anyagi terhet ró a családra. Több 

esetben előfordult, hogy a családnak nem volt természetes támasza. Idősellátás keretébe pedig azért nem lehetett 

eljuttatni, mert az anyagi lehetőség nem tette lehetővé az intézményi térítési díj befizetését. 

 

Folyamatos kapcsolattartás valósult meg az oktatási-nevelési intézményekkel, védőnői szolgálattal. A 

családsegítést egyre több gyermekes család veszi igénybe, így az érintett szakemberekkel is folyamatosan 

kapcsolatban állunk. Nehézség, probléma esetén informáljuk egymást a család életében bekövetkezett 

változásokkal kapcsolatban, egy- egy probléma esetén közösen segítünk annak megoldásában. 

 

Egy család esetében 2013-ben esetkonferenciát tartottunk az érintett jelzőrendszeri tagokkal. 

Két felnőtt korú fogyatékos személy esetében a háziorvos élt jelzéssel, felmerült állapotuk 
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miatt gondnokság alá helyezésük. A megbeszélésre a Járási Gyámhivatalt is meghívtuk, majd 

a Gyámhivatal közreműködésével elindult a két személy gondnokság alá helyezése. 

 

Jelzőrendszer működtetése 

 
2007 óta a családsegítés területén is folyamatosan működtetjük a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszert az 1993. III. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján. E törvény 

felsorolja a jelzőrendszeri tagokat, melyekkel folyamatos kapcsolattartás valósul meg.  

Nagyon fontosnak tartjuk a jelzőrendszer megfelelő működését, mivel a segítségnyújtás feltétele az 

intézményekkel, szakemberekkel történő szoros együttműködés.  

Évente 1 alkalommal tanácskozást tartunk, ahol lehetőség van a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok, 

észrevételek megosztására, javaslatokra a hatékonyabb működés érdekében. 

Előfordul, hogy lakókörnyezet hívja fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, családra, 

vagy anyagi nehézségek miatt a család, rokonság valamely tagja fordul a Szolgálathoz. 
Jelzést követően felkeressük a jelzett személyt, családot, és felajánljuk intézményünk szolgáltatásait. A család 

vagy egyén által megfogalmazott probléma megoldásában segítünk, amennyiben szükséges, más jelzőrendszeri 

tagokat vonunk be a folyamatba. A megtett lépésekről, eredményről írásban jelzünk vissza a jelzést tevő 

jelzőrendszeri tag felé. 

 

2014-ben 7 személyt jeleztek Szentgotthárd közigazgatási területén. A jelzett problémák köre egészségügyi, 

családi-kapcsolati, életviteli, életvezetési, anyagi, foglalkoztatási probléma, információhiány. A jelzett 

személyek esetében nem egy-egy, hanem több problémával találkoztunk. A jelzett személyek közül 3 személy 

egyedül élő, két személy felnőtt korú gyermekével/gyermekeivel él, és két személy házastársával él. A jelzett 

személyek közül 4 személy nyugdíjas korú egy személy rokkantnyugdíjas, két személy pedig a 50-62 éves 

korosztályba tartozik. A jelzést követően a Szolgálat személyesen felvette a kapcsolatot a családokkal, a 

megfogalmazott nehézségeknek megfelelően segítséget nyújtottunk. Két család esetében családsegítés keretében 

a jelzés óta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, egy egyedül álló személy is elfogadta a családsegítést, mely 

keretében az aktuálisan felmerülő nehézségek megoldásában támogatjuk az egyént, családokat. 

Egy idős személy esetében a Városi Gondozási Központtal együttműködve próbáltunk segíteni, valamint a 

Családsegítő Szolgálat javaslattal élt az Önkormányzat felé téli tüzelő természetbeni biztosítására, a kihűlés 

megelőzése érdekében. Az idős személy élethelyzetének rendezése érdekében természetes támaszok is bevonásra 

kerültek. A Városi Gondozási Központ pedig a szakosított ellátásba való bejutást segítette. 

Egy rokkant ellátásban részesülő személy ügyében a természetes támaszok bevonása által rendeződött az 

élethelyzete. 

Két személy esetében pedig a családi-kapcsolati problémák, valamint a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében informáltuk az egyéneket a lehetőségekről, melyekkel az élethelyzetük, életminőségük javulhat. 

 

A jelzések esetén a természetes támaszok felkutatása és folyamatba való bevonásán felül, 

megkeressük azon intézményeket, szervezeteket – családsegítő szolgálat jelzőrendszeri tagjai 

- akik a jelzett személyekkel kapcsolatban állnak/állhatnak, és segítséget nyújtanak a kialakult 

nehézségek feloldásában. 

 

Beilleszkedési program 

 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk 

valósítja meg a településen. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba 

kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem 

képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek. 
Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési kötelezettségük van 

Szolgálatunkkal, az aktív korúak ellátása - rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként. 
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2014. évben 9 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel jött létre együttműködési 

megállapodás. 

 

2014-ben munkaviszonyt létesített: - fő 

          - más ellátásba került (öregségi, rokkantsági nyugdíjas, álláskeresési segély):2 fő 

         - elhalálozott :- fő 

 

A 9 fő rendszeres szociális segélyezett közül 1 személy családjában él 1 kiskorú gyermek. 

E család esetében a foglalkoztatási és anyagi nehézség mellett gyermeknevelési probléma is 

előfordult. A gyermekkel kapcsolatos nehézségek mérséklése, megoldása érdekében 

gyermekjóléti szolgáltatás is megvalósult.   

A rendszeres szociális segélyben részesülők számára, már életkorúkból adódóan is nehéz az 

elsődleges munkaerő-piacra való visszalépés. Az alkalmi munkalehetőségek is korlátozottak. 

2014-es évben a törvényi változások ismételten lehetőséget nyújtottak arra, hogy az aktív 

korúak ellátásán belül, rendszeres szociális segélyben részesülők is közfoglalkoztatásban 

vegyenek részt. A 2014-es év folyamán rendszeres szociális segélyben részesülő személy 

közfoglalkoztatásba nem tudott bekerülni. 

 E személyek, családok nehéz anyagi körülmények között élnek, eladósodás is jelen van. 

Amennyiben rövidebb-hosszabb időre kereső tevékenységet tudnának végezni, akkor nagyobb 

lehetőségük lenne az anyagi nehézségeik mérséklésére.  

 

Az kapcsolattartás az együttműködésre kötelezett személy helyzetének, 

kapcsolatrendszerének, a problémák teljes körének meghatározásával kezdődik. Majd 

elkészítésre kerül a beilleszkedési programterv, melyben az egyén helyzetét, és mentális 

állapotát tekintve kerülnek megfogalmazásra a célok, és a hozzájuk rendelt feladatok.  

A foglalkoztatási problémák mellett anyagi problémák, és ügyintézési nehézség, egészségügyi 

probléma, valamint információhiány jelent meg. A munkaerő-piacra történő reintegrálás 

mellett az aktuálisan megjelenő problémák megoldásában nyújtott segítséget a Szolgálat, 

ügyintézés, információnyújtás, tanácsadás, segítőbeszélgetés keretében. A kapcsolattartás 

az intézményben valósult meg, szükség esetén családlátogatásra is sor került. 

A kliensekkel való együttműködés sok esetben családgondozássá szélesedik. A településen 

nem okozott nehézséget a klienseknek a kötelezettség teljesítése, igénylik a Szolgálat 

támogatását. Fontos, hogy a társszervezetek és intézmények a kompetenciáiknak 

megfelelően bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a probléma 

átláthatóvá és kezelhetővé váljon.  

 

Elmondható, hogy a Szolgálattal kapcsolatba került, tartós munkanélküli személyek 

munkaerőpiacra történő visszaintegrálását akadályozó, nehezítő tényezők: 

- alacsony munkaerő kereslet a térségben, 

- alacsony iskolai végzettség, vagy nem piacképes szakképzettség, 

- magasabb életkor, 

- szenvedélybetegség, 

- egészségügyi problémák, melyek a munkáltatói elvárásoknak való megfelelést gátolják,  

   viszont a 67 %-os megváltozott munkaképesség megállapítása nem érhető el reális célként 

- szocializációs hiányosságok, 

- feketegazdaságban való részvétel (feltételezés), 

- önbizalomhiány, elbizonytalanodás, beszűkült érdeklődés, 

- izolálódás, 

- passzivitás, mint életforma, 

- munkavégzés elutasítása, 
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- önérvényesítés elutasítása. 

 

A munkanélküliség, különösen a munkaerőpiacról hosszú időn keresztül való kiszakadás 

önmagában ritkán jelentkező probléma, okaként, vagy következményeként számos 

egyéb diszfunkció jelentkezik a család vagy az egyén életében, amely akadályozza a 

munkaerőpiacra való visszatérést és meghatározza a segítő tevékenységet. 

A munkanélküliség pszicho-szociális következményei legtöbb esetben tapasztalhatóak az 

együttműködés során: -  Jövedelemcsökkenés, 

                                       -  Interperszonális kapcsolatok gyengülése és az elszigetelődés,  

                                       -  A társadalmi presztízs és az önbecsülés csökkenése,  

                                       -  Családi konfliktusok, 

                                       -  Egészségügyi probléma, 

                                       -  Marginalizálódás, önpusztítás. 

 

Családsegítő Szolgálat teendői a munkanélküli személyekkel kapcsolatban: 
 személyre szabott beilleszkedési program megvalósítása az együttműködésre 

kötelezett személyekkel, a valódi szükségletre fókuszálva, 

 életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése, 

 családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és 

segítségnyújtás,  

 a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása 

érdekében, 

 a munkanélküliek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal 

előforduló problémák jelzése az illetékes szervek felé, 

 együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, 

szakemberekkel. 

 

A fenti célok megvalósulása érdekében a családgondozók: 

 szociális, mentálhigiénés ellátás, 

 természetbeni segítségnyújtás, 

 érdekképviselet, 

 ügyintézés, 

 tanácsadás, 

 információnyújtás, 

 felvilágosítás stb. formájában nyújtanak segítséget.  

 

A beilleszkedési program tapasztalata, hogy sajnos életkorúkból és élethelyzetükből 

adódóan a rendszeres szociális segélyezettek az elsődleges munkaerő-piacra nagyon kevés 

eséllyel tudnak visszalépni. Ha ez sikerül is az csak egy rövid, átmeneti időszak, idénymunka 

vagy alkalmi munkalehetőség keretében valósul meg. A törvényi változásnak köszönhetően 

ismét részt tud venni e csoport a közfoglalkoztatásba, mely hozzájárul élethelyzetük 

jobbításához, valamint bekapcsolódhatnának a támogatott munkaerő-piacra. Fontos az 

Ő esetükben az elszigetelődés megelőzése, társadalmi kapcsolatok fenntartása. A 

hosszantartó munkanélküliség okozta hátrányok egészségügyi és pszichés vagy mentális 

állapotuk romlását idézi elő, valamint hozzájárul az elszigetelődéshez.    

A beilleszkedési program legfőbb célkitűzése az előbb felsorolt nehézségek feloldása, a 

mindennapi életvitel minimális szinten történő biztosítása. 

 

Adósságkezelés 
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Az adósságkezelési szolgáltatás is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai közé tartozik.  

A 2014-as évben 11 család kereste fel a Szolgálatot adóssága rendezése miatt. 

Adósságcsökkentési támogatásban 3 család részesült, 2 esetben az adósság rendezése 

elkezdődött már a 2013. évben.  Az adósságkezelési szolgáltatás az utógondozási szakasz 

után 2 család esetében zárult le. 

Az ellátást igénybe vevők a tájékoztatást követően együttműködők, annak érdekében, hogy 

hátralékuk mielőbb rendeződjön. A szolgáltatás keretein belül a kliensek életvezetési 

tanácsadásban vesznek részt. Segítséget kapnak bevételeik és kiadásaik kezelésében, 

hátralék rendezési ügyeik vitelében, pénzbeosztási tanáccsal látjuk el az adósságkezelési 

szolgáltatásban résztvevő személyeket. A tanácsadó ügyintézésben és 

információnyújtásban is segítséget ad a kliensek számára. A kliensek önálló probléma 

megoldó képességeik ösztönzéséhez kapnak segítséget az adósságkezelési tanácsadótól. 

Előfordult, hogy az adósságkezelési tanácsadó segítséget kért a családsegítési szakfeladatokat 

ellátó családgondozótól egy-egy esetkezelés kapcsán. 

Az elmúlt évben is az volt a tendencia, hasonlóan az előző évekhez, hogy a Szolgálatot 

felkereső kliensek több éve fennálló hátralékkal rendelkeznek, emiatt problémásabb 

visszavezetni őket a rendszeresen fizetők közé. A szolgáltatókkal nem veszik fel a 

kapcsolatot időben, a problémájukat nem jelzik, akkor kérnek segítséget, ha már 

esetlegesen végrehajtásra került a hátralék. A Szolgálat és a Szolgáltatók közötti 

kapcsolattartás, az együttműködés zavartalan volt, az információ átadás és a felmerülő 

problémák kezelése folyamatosan működött az elmúlt év során. A 2014-as évben több 

kisgyermekes család esetében került jogi útra a felhalmozódott hátralék behajtása. 

Ezekben, az esetekben egyelőre még nem valósult meg a család kilakoltatása.  

 

Az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők közül két esetben él kiskorú a családban. 

Az egyik család esetében családba fogadást kellett javasolni az anya labilis mentális állapota 

miatt, a gyám rendszeresen tartja a kapcsolatot a Szolgálattal. A másik család esetében a 

kiskorú gyermekkel nincs kapcsolata a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

 

Az adósságkezelési szolgáltatás hatékonyságának elősegítése érdekében minden évben, 

úgy 2014-as évben is megbeszélésre került sor az önkormányzat, a szolgáltatók 

képviselői – az elmúlt évben SZET Kft. -  és a Szolgálat között.  

 

Önkéntes munka lehetőségei a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól szerepel az EMMI 

Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásában, a közérdekű önkéntes tevékenység 

végzésében. Ezáltal lehetőség nyílik önkéntes segítők bevonására a Szolgálat programjaiba. 

Felvettük a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint, fogadó szervezet 

nyilvántartásba kerültünk. A Szolgálat önkéntes munka lehetőségei nagyobb körben 

kerülnek a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei Önkéntes 

Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek 

toborzásában. 

 

Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba: 

Havonta egy alkalommal szervezi meg a Szolgálat a Játszóházi foglalkozást, melyen 

kézműves, kreatív programokkal készülünk a gyermekeknek. 

Milyen segítséget tud nyújtani az önkéntes: 

- segítségnyújtás a programok kidolgozásában (új ötletek, kreatív játékok), 
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- plakátkészítés, plakátok kihelyezése, 

- felkészülés a játszóházra: szükséges anyagok, eszközök, sablonok, mintadarabok, 

színezők elkészítése, 

- Játszóházban való részvétel: program lebonyolításában való aktív közreműködés, 

gyermekfelügyelet. 

Szükséges képesség, készség: 

- jó kapcsolatteremtő készség,  

- kommunikációs képesség,  

- kreativitás,  

- gyermekközpontúság. 

Szolgálatunk minden évben egy hetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az 

ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára.  

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a tábor szervezésében való aktív részvétel, 

- programok összeállítása, 

- támogatók, szponzorok felkutatása, 

- telefonok, levelek intézése, 

- plakátozás, 

- programok előkészítése, 

- tábor lebonyolításában való részvétel, gyermekfelügyelet. 

Szükséges képesség, készség: 

- gyermekközpontúság,  

- kreativitás,  

- jó szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség. 

Szolgálatunk havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. 

Milyen segítséget nyújthat az önkéntes: 

- a ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában, majd 

összepakolásában való segítségnyújtás. 

Szükséges képesség, készség: 

- szervezőkészség,  

- kommunikációs képesség. 

 

A Szolgálat programjai mellett klienseink körében is lehetőség van önkéntesen végzett 

munkára a következőkben:  

 

Korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos 

helyzetű családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az önkéntes 

segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez, mert a szülők nem tudnak 

segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják megfizetni. 

A korrepetálást vállaló önkéntes segítő szükséges egyéni képességei: 

Fontos, hogy tudjon alkalmazkodni a felmerülő korrepetálási igényekhez, az esetleges 

helyszíneket és az időbeosztást figyelembe véve. Fontos a korrepetálandó tantárgyban való 

jártasság, a felelősségtudat, az empátia, a türelem, a diákok viselkedésével szembeni 

tolerancia, a jó kommunikációs készség, rugalmasság.  

Pedagógus, nyugdíjas pedagógus önkéntes munkája is megvalósulhatna.  

A korrepetálandó korosztály: általános-és középiskolás tanulók. 

Előnyök: a gyermek tanulmányi eredményének javulása, akár sikeres pótvizsga. 
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésre, illetve a 2016. 

évben érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, az iskolai közösségi szolgálatra is.  

 

Szolgálatunknál a 2014-es évben 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy, önkéntes munka keretében 30 napot dolgozott napi 4 órában a Szolgálatnál, 

takarítási feladatokat láttak el.   

A Szolgálat által minden évben megszervezett nyári napközbeni tábor ideje alatt, 4 nap 

iskolai közösségi szolgálatot vállalt 8 középiskolai tanuló is. December hónapban 

megrendezésre kerülő adománygyűjtés keretében 2 középiskolás tanuló segítette a 

munkánkat iskolai közösségi szolgálat keretében.  

 

Programjaink 

 

- Játszóház: Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e programunkat, 

Szeptember és május között. Minden hónapban egy alkalommal várjuk a gyermekeket és 

szüleiket, nagyszüleiket együttes tevékenységhez. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos 

helyzetű gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni. Célunk az, hogy e gyermekek és 

szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés fontosságát, a családi körben szervezett 

ünnepségeken való aktív részvételt helyezzük előtérbe, amely hozzájárul a szociális és 

érzelmi biztonság kialakulásához, stabilizálásához.  

A játszóházi foglalkozások a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál valósultak meg. 

2014-ben 2 alkalommal valósult meg a Játszóház, egy-egy alkalommal 4-6 gyermek vett 

részt szüleivel. 

 

-  Nyári Tábor: Minden év június végén egy hetes nyári tábort szervez a Szolgálat, 

elsősorban a Kistérség területén élő hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábor 

lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója 

aktívan részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos buszos 

kirándulást szervezünk.  

Iskolai közösségi szolgálatot vállaltak fiatalok is részt vett a program lebonyolításában. 

Szentgotthárd közigazgatási területén élő 7 gyermek vett részt e programunkon. A táborban 

összesen 30 gyermek vett részt, akik Szentgotthárdon valamint a kistérségi településeken 

élnek. 

 

-   Házhoz megy a Mikulás: A Szolgálat immár 16. éve rendezte meg Mikulás programját. 

December 6-án két önkéntes személy vállalja a Mikulás szerepét. Felkeressük azon 

családokat, akik otthonukban szívesen látnák a Télapót. Az intézmény munkatársai kísérik el 

a Télapót a gyermekekhez. A program megvalósulását előkészítő munka előzi meg: 

egyeztetés a „Mikulásokkal‖, útvonalterv készítése, a gyermekeknek szánt ajándékok átvétele, 

rendszerezése. 2014-ben 23 gyermeket keresett fel otthonában Intézményünk Mikulása. 

 

-   Karácsonyi adományozás: 2014. december 13-án adománygyűjtés valósult meg. Az előző 

évekhez képest több felajánlást kapott az intézmény. Folyamatosan érkeztek az adományok, 

melyek kiközvetítése, eljuttatása a nehéz sorsú családokhoz folyamatos volt, ezáltal is szebbé 

varázsolva a közelgő ünnepüket. Az adománygyűjtés sikeréhez hozzájárultak szakemberek, 

vállalkozók is, mind a szervezésben, mind az adománygyűjtésben részt vettek. 
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- Ingyenes ruhaosztás - Turkáló: Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok 

közvetítésével is igyekszik segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre 

jelentős az igény a településen. 

A felajánlott ruhák mennyiségétől függően meghirdetett időpontban használt ruhákat 

vihetnek el a rászoruló családok. A programot folyamatosan hirdetjük a médiákon, valamint 

fogadjuk a felajánlott adományokat.  

A ruha adományok mellett játékokhoz, illetve a felajánlott tartós használati cikkekhez, 

bútorokhoz való hozzájutás közvetítésében is részt veszünk. 36 esetben került erre sor.  

A tavalyi évben a Kistérségi településekre is közvetítettünk ki ruhaadományt, valamint 

használt bútorokat, háztartási eszközöket is. 

 

- Iskolakezdési akció: minden év augusztusában meghirdetjük –e programot. Használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Tapasztalatunk, hogy egyre 

több családnak jelent nehézséget a szükséges tanszerek megvásárlása. 2014-ben is 

kaptunk iskolatáskákat, írószereket, tolltartókat, füzeteket, melyeket felajánlottuk a nehéz 

szociális helyzetben lévő családok számára.  
 

Programjaikat plakátokon is hirdetjük, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, valamint 

a Városi TV híradójában, és teletex szolgáltatásán. 

Rendezvényeinkről a Szentgotthárd újság, a Gotthárdi Körkép, a Vas Népe hasábjain is 

beszámolunk. 

 
Kapcsolataink 

 

Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot: 

- Vöröskereszt: kölcsönös segítségnyújtás valósul meg. A Vöröskereszt által felajánlott 

adományok szétosztásában, megfelelő helyre juttatásában működik közre a Szolgálat.  

 

- Karitász: Szinte napi, heti kapcsolattartás valósul meg intézményünk és a Karitász között. 

A Karitász által nyújtott tartós élelmiszerek rászorulóknak való eljuttatásában segítünk. 

Folyamatosan jelezzük a szervezet felé azon személyeket, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, 

és javasoljuk a Karitász által vezetett listára való felkerülést. A Szervezet szintén jelzi a 

Szolgálat felé a nehéz élethelyzetben lévő személyeket, családokat. 

2014 novemberében ismét adománygyűjtést szervezett a Karitász helyi szervezete. A 

szervezet felkérésére 21 családot jeleztünk, melyből 14 család nevelt kiskorú gyermeket. 

A családok nehéz szociális körülmények között éltek, így a Karitász által nyújtott 

élelmiszercsomag hozzájárult megélhetésük megkönnyítéséhez. 

 

- Héra Alapítvány: A nehéz szociális helyzetbe került családoknak pályázatot írunk az 

alapítvány felé, melyben kérjük, hogy áram-gáztartozásuk csökkentésében, kiegyenlítésében 

segítsen. Az eddig benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesültek.  

2014-es év folyamán 1 család számára nyújtottunk be pályázatot áramszámlájuk vagy 

áramtartozásuk mérséklése céljából. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és magas 

összegű támogatást kapott a család, mely hozzájárult az áramtartozás csökkentéséhez. 

 
- Városi Tv-n, helyi újságon, az Intézmény honlapján keresztül, valamint szórólapjaink által folyamatosan 

tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról, programjainkról, keres-kínál rovatunkban  felajánlásokat keresünk és 

kínálunk a rászorulóknak.  
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A Szolgálat munkatársai minden héten esetmegbeszélést tartanak, ahol az aktuális esetek, az elmúlt héten történt 

lépések, nehézségek, eredmények megbeszélése történik. 

 

A családsegítés területén dolgozó munkatársakkal havonta team megbeszéléseket tartunk, ahol a 

jogszabályváltozások, az esetek áttekintése, továbbgondolása, az aktuális feladatok elosztása, megszervezése 

történik. 

 

A szolgáltatásokhoz tartozó dokumentáción kívül, statisztikát, és beszámolókat, és egyéb adminisztratív 

tevékenységet kell készíteni. 

Minden év januárjában beszámolót kell készíteni az elmúlt egy év szakmai tevékenységéről, melyet eljuttatunk a 

fenntartó, valamint a jegyző részére.  

Évente 2 alkalommal az Önkormányzati és Térségi ügyekkel foglalkozó Iroda felé kell küldeni statisztikai 

adatokat, valamint minden év elején a KSH felé. 

A szociális szférán belül is kialakításra került egy elektronikus rendszer, mely felületen, napi szinten a 

szolgáltatást igénybe vevőket jelenteni kell. Ezt a feladatot az adatszolgáltató kollégák végzik. Emellett havonta 

önellenőrzést is el kell végezni. Ezen feladatot az intézmény dolgozói végzik a napi munka mellett. 

 

Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és továbbképzésen, 

melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb munkavégzést.  

A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai műhely, esetmegbeszélések) 

is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési kötelezettségnek.  

 

 
Munkánkat a nyilvánosság, helyi médiák bevonásával végezzük.  

 

A Szolgálat munkájáról, programjairól is tájékozódhatnak az érdeklődők az alábbi címen: 

www.csaladsegito@szentgotthard.hu 

 

 
Szentgotthárd, 2015. március 5. 

 

Tisztelettel:  

  

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

               Uhor Anita                                                                           Kovács Bernadett              

        intézményvezető                                                                            családgondozó 

 

 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0011 számú projekt megvalósulásának 

beszámolója 

EFI BESZÁMOLÓ 
 

A TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0011 számú „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán kistérségi 

egészségfejlesztési iroda /EFI/ létrehozása‖ című pályázat megvalósítása:  

http://www.csaladsegito@szentgotthard.hu/
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A pályázat megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében történik. Megvalósítási idő 

2013.09.01 - 2015 augusztus 31. Fenntartási idő 2020. A projekt összköltsége 104 403 081 Ft  

Konzorciumi tagok:  

1. Rendelőintézet Szentgotthárd /támogatás összege: 79 253 081 Ft, ebből előleg: 

19 813 270 Ft/ 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás /támogatás összege: 12 750 000 Ft, 

ebből előleg: 3 187 500 Ft/ 

3. Falugondnokok Vas és Győr-Moson Sopron Megyei Egyesülete /támogatás összege: 

12 400 000 Ft, ebből előleg:  3 100 000 Ft/ 

2013. szeptember 01. nappal induló projektben a Konzorciumi partnerek megvalósult 

programjai:  

 

Rendelőintézet Szentgotthárd:  

- 2013. szeptemberi hónapban a szakmai vezető és a projektmenedzser felvétele 

- 2014. január szakmai koordinátor felvétele  

- 2014. március Támogatói Szerződés aláírása 

- 2014. március Projektnyitó rendezvény 

- 2014. március-április EFI iroda eszköz és bútor beszerzése. Humánerőforrás 
biztosítása, szűrésekben résztvevő orvosokkal a szerződés aláírása 

- Projekt programok elindulása: 
Általános állapotfelmérések az EFI-ben, Településeke, munkahelyeken való 

kitelepüléssel /Simply Clean, Városi Gondozóház, Városi Óvoda, Arany J. Ált. Isk., 

Szakrendelő Sztg. III. Béla Szakképző, Csörötnek, Polgármesteri Hivatal Sztg., 

Magyarlak, Rábagyarmat, Főv. Szoc. Otthon., Vörösmarty Gim., Rehab. Kórház, 

Kormányhivatal., Szakonyfalu/  

- Háziorvosokkal közreműködői szerződés megkötése /Dr. Aknay, Dr. Bors, Dr. Fülöp, 
Dr. Kovács, Dr. Ribarits, Dr. Varga/  

- Civil szervezetekkel, betegklubokkal megállapodás /Harmónia Egészségvédő Kör, 
Galagonya Szívklub, Diabétesz Klub, Kerékpár Egyesület/  

kerékpár-, gyalogtúrák, zumba foglalkozás, úszásoktatás, Városi Egészségnap, Városi 

Sportnap, előadások / mozgásról, életmódváltásról, lelki témákban, betegséget érintő 

témákban, függőségi témában/, Burn-out, nordic walking, életmód váltó 

csoportfoglalkozás, partnertalálkozók, diétás és mozgás tanácsadások, szájüregi és 

emésztőrendszeri daganatszűrés, egyéni és csoportos lelki tanácsadás, foglalkozás 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás:  

Szájhigiénés program általános iskolásoknak. Betegklubokban tanácsadás, Szülői 

Klub foglalkozások. A Porci Berci program, a gyermekpszichológia, kistérségi 

sportnapok, Kistérségi egészségterv készítése  

 

Falugondnokok Vas és Győr-Moson Sopron Megyei Egyesülete: 

Települési egészségnapok, Elsősegélynyújtó tanfolyam,  „Jót s jól‖ címmel az idősek 

közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó 

programok 

Folyamatosan futó és tervezés alatt álló programok:  

Rendelőintézet Szentgotthárd:  

úszás, zumba, diétás és mozgás tanácsadások, kerékpár-, gyalogtúrák, Városi 

Egészségnap, Városi Sportnap, előadások, nordic walking, partnertalálkozók, 

„Leteszem a cigit‖ modell program, "Füstmentesebb kistérség" program célzott 

kampányának lebonyolítása, külső helyszíni szűrések, Egészségkalauz készítése 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás:  

tavaly kezdődő programok folytatása, Betegklubokban tanácsadás, Szülői Klub 

foglalkozások. A Porci Berci program, a gyermekpszichológia, kistérségi sportnapok  

 

Falugondnokok Vas és Győr-Moson Sopron Megyei Egyesülete: 

Települési egészségnapok,  „Jót s jól‖ program, dohányzás leszokás támogatást 

biztosító tüdőgondozó(k) együttműködésének javításával, diatetikai tanácsadás 

 

A Projekt eddigi megvalósítása során  

- 1 db Támogatási szerződésmódosítás lett benyújtva, mely elfogadásra került. A 

módosítás miatt az aktuális oldalak aláírása folyamatban van. A konzorciumi tagok 

részéről az aláírás megtörtént, a szerződés KSZ felé továbbítva. 

- 7 alkalommal történt változás bejelentés benyújtása, melyek mind elfogadásra 
kerültek.  

- A 4 alkalommal benyújtott IB a KSZ elfogadta.  

- Összesen 4 alkalommal 9 kifizetési kérelem lett benyújtva / 4-3-2 /, 38 215 984 Ft + 
4 629 511 Ft, + 5 700 000 Ft összesen: 48 545 495 Ft összegben. Teljes összeg 

elfogadásra került, utolsó kifizetési kérelem összegének utalása folyamatban van.   

 

A 8. változás bejelentés, mely költségátcsoportosításokat jelent a folyamatosan futó 

programokra /Zumba, CSÉP, úszás, szakmai képzés, Sportnap/ elkészítése megtörtént.  

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 27.  

 

 

 

 

 

III. Tájékoztatók: 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2015. február havi információs jelentése 

 

2015. január 21 – 2015. február 20. 

 

Munkaerő-piaci helyzet 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 336 fő, 9 fővel kevesebb, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,1 %. 

Belépők száma (53 fő) az előző időszakhoz képest nem változott. Feldolgozóipar (10 fő); 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (4 fő); építőipar (3 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás, 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (2-2 fő). A többi ágazatból 1-1 fős 

beáramlás volt. Nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből 31 fő érkezett. 

Kilépők száma 62 fő, 39 fővel több, mint az előző időszakban. 3 fő közfoglalkoztatásban 

helyezkedett el, 24 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon. 27 fő egyéb kilépési ok. 
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Bejelentett álláshelyek száma 73 fő, 62 fővel több, mint az előző időszakban. Legtöbb 

álláshely a feldolgozóiparból érkezett (30 fő). Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység (15 fő), szállítás, raktározás (10 fő), szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, (4 fő) 

A többi ágazatból jellemzően 1-3 fős állásajánlatok érkeztek. A támogatott álláshelyek száma: 

8 fő. 

A kirendeltségkörzeten belülről az alábbi foglalkoztatóktól érkezett min. 5 fő létszámú, nem 

támogatott állásajánlat:  

- Trummer Kft. 15 fő gépkezelő 

- Saubermacher Focuson Kft. 5 fő targoncavezető, 5 fő kézi csomagoló 

- Vossen Frottier Kft. 8 fő hajtogató 

- Kiswire Szentgotthárd Kft. 5 fő gépkezelő, 2 fő elektromos karbantartó 

- Miti Tex Kft. 4 fő textilipari gépkezelő, 1 fő karbantartó 

A felsoroltakon kívül 1-3 fős nem támogatott álláshelyek jellemzőek. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2014.09.20 2014.10.20 2014.11.20 2014.12.20 2015.01.20 2015.02.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

4,8 5,5 6,1 4,9 5,2 5,1 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

309 353 389 316 345 336 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-7,5 14,2 10,2 -18,8 9,2 -2,6 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

32 32 24 20 21 17 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

6,7 0,0 -25,0 -16,7 5 -19 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

4 4 4 4 4 4 
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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: 

 

- A  14/2014.(V.05.)  rendelet : a  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi 

zárszámadásáról szóló rendelete értelemszerűen  módosítást nem igényel. 

 

- A  15/2014.(V.05.)  rendelet : a   Polgármesteri Hivatalban  foglalkoztatottak  

      közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről  változtatást nem igényel. 

             

- A  16/2014.(IV.30.)  rendelet : a  Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló rendelet módosított rendelete módosításra a mostani, 2015. 

április 29.-i ülésre kerül be. 

 

- A  16/2014.(IV.30.)  rendelet : a  a  gyermekek védelméről  szóló rendelet módosított  
      rendelete módosításra a mostani, 2015. április 29.-i ülésre kerül be. 

 

. 

 

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

munkanélküliek 

(fő) 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

57 57 58 56 57 59 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

18,4 16,1 14,9 17,7 16,5 17,6 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
48 52 67 48 52 53 

Álláskeresési 

segély (fő) 
20 23 24 22 25 26 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

46 52 74 52 58 60 
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Válasz képviselői felvetésekre 

2015. március 

 
Szalainé Kiss Edina: A Zsida patak kezelőjét, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot 

felkértük a hulladék összegyűjtésére. 

A rábafüzesi buszmegálló engedélyezési tervének készítése folyamatban van (VÉ-KO Terv 

kft), május elején indul az engedélyezési eljárása. 

 

dr. Haragh László:   A SZET kft figyelmét felhívtuk a kethelyi temető kicsi szemétlera-

kójára, nagyobbítását kértük. 

 

Lábodi Gábor:  A Mártirok  úti szalagháznál a jobb beláthatóság végett – indokolt  esetben – 

gömbtükör kihelyezését kezdeményezzük a SZET kft-nél 

 

Kardosné Kovács Márta: A rábafüzesi közös bejárást követően a felmerült útjavítási, 

vízelvezetési, fakivágási problémák megoldását kezdeményeztük a SZET kft-nél.  

A buszmegálló engedélyezési terve május elején engedélyezésre be lesz adva. 

 

Labritz Béla: A szolgáltatóház melletti, gyalogos átkelést zavaró sövény nyírását a SZET 

Kft-től megrendeltük. 

 

Dömötör Sándor:  Farkasfa a lezárt erdei út megnyitása  ügyében az Erdészettel a 

kapcsolatot felvettük. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015.április 22. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 



 

VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. április 20-án 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 
költségek – 

nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 
2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

beszámoló benyújtva, 

hiánypótlása megtörtént! A 

módosított vízjogi üzemeltetési 

engedély jogerős. 
Fenntarthatósági Terv 

elkészítésére árajánlatot 

kértünk a BFH Európa Kft-től. 

Árajánlat: 180.000,- Ft+ Áfa  

A fenntarthatósági tervet az 

Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások Iroda elkészítette 
és benyújtotta, mely 

elfogadásra került. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 
önk.: 

117.103.547,- 

Ft 

 

Teljes: 

304.702.173,- 
Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 
Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 
közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 
költség a Vasi 

Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 

Nyertes kivitelező: UTPLAN 
’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént. A 

Vasi Volán a közbeszerzési 

eljárást saját projektrészére 

vonatkozóan 
előreláthatólag 2015. 

január végén indítja el.   

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 

módosítási kérelme 

benyújtásra kerül, az új 
teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

megtörtént. GYSEV 

területén a bontás lezajlott, 

a vasúti talpfák aprítása 

zajlik. 



 

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. Záró 

kifizetés 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, 

Záró kifizetés megtörtént. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. Átadó 

ünnepség megtörtént. 

2014. október 22-én záró 

helyszíni ellenőrzésre került 

sor, melynek során 

elfogadták az ellenőrzés 
során vizsgált 

dokumentumokat, 

játszóeszközöket. Egy 

kifizetési kérelem 

benyújtása van hátra 2015. 

februárjában. Az utolsó 

kifizetési kérelem 
benyújtása megtörtént 

2014. március 02-án, ennek 

elbírálása folyamatban. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés egy része 

megtörtént. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. A táblák 

legyártásra kerültek, 
ezeknek a kihelyezéséhez 

szükséges anyagbeszerzés 

a képviselőtestület által 

támogatást nyert a 11.26-i 

ülésen. A táblák kihelyezése 

folyamatban a Horgász 
Egyesület által. Az 

Önkormányzat 298.450 Ft 

kölcsönt biztosított az 

Egyesület számára 2015. 

márciusig, amit a februári 

kifizetési kérelem 

elbírálását követően fizet 
vissza. A táblák kihelyezése 

2014.03.25-ig megtörtént, 

ugyanis 03.26-án záró 

átadó ünnepségre is került 

sor.  

LEADER- 
Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. A 

megvalósítás folyamatban. 

Kifizetési kérelem 
folyamatban.  



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 

A hátrányos 
helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 

Járásban 

Miniszterelnökség 

ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

252/2014. 22.000.000,-   0,- 

2014. november 6-i nappal 

a Közreműködő Szervezet a 

pályázatot befogadta és 

tartalmi ellenőrzésre 

bocsájtotta. A pályázat 
forráshiány miatt 

tartaléklistára került. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015. április 20-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 



 

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. 

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.  



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 
Konzorcium partnerként 

veszünk részt a projektben, 

november utolsó hetében a 2. 

kifizetési kérelmünk is 

benyújtásra került. 

Partnertalálkozó is lezajlott 
december 2-án, ahol az eddig 

elért eredmények kerültek 

bemutatásra. 3. kifizetési 

kérelmünk februárban került 

benyújtásra 3.994.898,- Ft 

értékben. Egy teltházas Dr. 

Zacher Gábor előadást is 
sikerült megvalósítanunk a 

színházban, melyről több 

pozitív visszajelzés is érkezett. 



 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Vetőmag pályázat 

rászoruló 

személyek számára 

Magyar 

Élelmiszerbank 

Egyesület 

 

  

 

Az Élelmiszerbank 2015.03.16-

án vetőmag adományt adott át 

ingyenesen Szentgotthárd 

Város Önkormányzata számára 

azzal a céllal, hogy az 
Önkormányzat a létminimum 

közelében élő rászorulók 

ellátására fordítsa azt. 

A vetőmagok a szentgotthárdi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthonának földterületén 
kerülnek elvetésre. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 

 

Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon. A kábítószer-fogyasztás elleni 

fellépés tapasztalatai. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja 

Szentgotthárd közrendjének, közbiztonságának helyzetét. Minden év áprilisában terjesztjük a 

képviselő-testület elé ezt a beszámolót, aminek elkészítéséhez kérdőívvel keressük meg 

valamennyi érintett szervezetet. 

 

Ennek keretében számol be a Rendőrkapitányság a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 

8. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a Képviselő-testületnek a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese 

évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának első Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját 

2003 októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében került sor az első 

felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban döntés született 

arról, hogy a Koncepciót az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és a szükséghez képest 

aktualizálja. Ez 2007 októberében, 2009, 2011 és 2013 áprilisában meg is történt, s most 

ismét aktuálissá vált. 

 

 

I. A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon 

 

1. Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrs 2014. évben is kiemelt feladatának 

tekintette Szentgotthárd város közrend, közbiztonságának a megszilárdítását, az itt élő 

állampolgárok számára a nyugodt életkörülmények biztosítását, amit a jogszabályok 

tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári jogok garantálásával, a velünk 

együttműködő hivatalos és társadalmi szervezetekkel közösen végzett.  

 

Bűnügyi helyzet  

 

Szentgotthárd város közigazgatási területén az ismertté vált bűncselekmények száma az 

elmúlt három évben az alábbiak szerint alakult: 
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2012-ben 212, 2013-ban 141, 2014-ben pedig 125 bűncselekmény történt, ami 11,3 %-os 

csökkenést mutat az előző évhez képest. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2012-ben 37, 2013-ban 41, 2014-ben 28 

volt, mely utóbbi tehát 31,7 %-os csökkenést jelent az előző évihez képest. 

Az alábbi kiemelt bűncselekményekből követtek el többet az előző évhez képest: 

- testi sértés (10, ebből 5 súlyos testi sértés), 

- garázdaság (13), 

- személygépkocsi lopás (1), 

- lakásbetörés (4), 

- rongálás (5). 

Ahogy 2013-ban, úgy 2014-ben is egy zárt gépjármű feltörése történt. 

Csökkent a lopások száma (26), illetve a 2013. évvel ellentétben tavaly nem követtek el 

kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, rablás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele és 

segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményt. 

Egyéb kiemelt bűncselekmény nem történt. 

  

Tavaly a Szentgotthárdi Rendőrőrs összesen 242 ügyben fejezte be a nyomozást, amiből 

eredményes befejezés 91, eredménytelen bejezés 70, egyéb befejezés pedig 81 esetben történt, 

így a Rendőrőrs nyomozáseredményességi mutatója 56,5%. 

  

Az értékelt időszakban tovább csökkent a városban az ismertté vált bűncselekmények száma, 

így a lakosság biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűneseteké is. 

Az elmúlt évekhez hasonlósan továbbra is vagyon elleni jogsértések elkövetése volt a 

jellemző. Nem történt emberölés, illetve emberölés kísérlete, nem jelentek meg a szervezett 

bűnözői csoportok, nem váltak jellemzővé az erőszakos garázda jellegű bűncselekmények, 

valamint nem történt olyan kirívóan súlyos bűncselekmény, ami kedvezőtlenül befolyásolta 

volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét. 

 

Bűnmegelőzési tevékenység 

 

Az áldozattá és bűnelkövetővé válás elkerülése érdekében a Rendőrőrs kiemelten kezelte a 

gyermek- és ifjúságvédelmet. Ennek érdekében folytatta a rendőrség felvilágosító, biztonságra 

nevelő és a megelőző vagyonvédelmi programját. Alsó- és középfokú intézményekben 

tájékoztatást adott a bűncselekmények megelőzésével, különösen a kábítószer prevencióval 

kapcsolatban. Kiemelten lépett fel a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények elkövetőivel, 

különösen a kábítószer termesztők, illetve a terjesztőkkel szemben. 

Az időskorúakat érintő jogsértések megelőzése érdekében tett figyelemfelhívó, propaganda 

tevékenységének köszönhetően egyre kevesebb bűncselekményt követtek el idős emberek 

sérelmére. 

  

Rendészeti tevékenység 

  

A Szentgotthárdi Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet a Rendőrőrs Rendészeti 

Alosztályának állománya, döntő többségében eseményekre reagáló gépkocsizó szolgálattal 

biztosította.    

  

A 2014. év során az egész ország területére kiterjesztett, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét növelő úgynevezett 19/24 megyés programnak köszönhetően az év második 

felében jelentősen emelkedett a közterületi jelenlét, mely eredményeként 2014. évben 827 
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esetben 1.415 fő 16.977 órában teljesített közterületi szolgálatot, ami az előző évhez képest 

20%-os emelkedést jelent. 

 

A közrendvédelmi állomány vezényléses munkaidőrendszerben látja el feladatát, mivel ezzel 

a szolgálatszervezési formával rugalmasabban lehet alkalmazkodni a különböző felmerülő 

feladatokhoz. 

A megtett úttal arányos díj megfizetésének ellenőrzése során végrehajtották az illegális 

migrációval kapcsolatos feladatokat is. 

  

A Rendőrőrs illetékességi területén az országgyűlési, az európai parlamenti és a helyi 

képviselők, polgármesterek választásnak biztosítása eseménymentesen megtörtént. 

        

A Rendőrőrs részéről idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül az 

Élményfürdő, a Hársas tó, illetve a Vend-vidék területe, bevásárló turizmus tekintetében maga 

Szentgotthárd város, közlekedésbiztonsági szempontból pedig a 8-as számú főútvonal számít 

kiemeltnek. A területeket a nyári idegenforgalmi szezon kiemelt időszakában 

járőrszolgálatok, egyéb időszakokban pedig körzeti megbízottak ellenőrizték visszatérő 

jelleggel. 

   

A megtartásra került városi kulturális rendezvények ezúttal is jelentős számú érdeklődőt 

vonzottak, így adva komoly feladatot a biztosításban részt vevő rendőri állománynak. Ezek a 

május 1-i és augusztus 20-i városi búcsú, a városi középiskolák ballagásai, a Szentgotthárdi 

Történelmi Napok rendezvényei és a több érdeklődőt vonzó szabadtéri könnyűzenei 

koncertek. 

 

A városunkba és környező településekre látogató külföldi és magyar delegációk, valamint 

védett személyek biztosításában a Rendőrség a részére meghatározott feladatokat 

végrehajtotta. 

 

A bejelentett sport- és kulturális, valamint a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó 

rendezvényeken rendkívüli esemény, rendbontás nem történt, a biztosításukhoz a Rendőrőrs 

több alkalommal is segítséget kapott a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesülettől, amiért külön 

köszönet illeti őket. 

 

A Rendőrőrs 2014-ben saját kezdeményezésű büntető feljelentéseinek a száma 121, a 

szabálysértési feljelentések száma 61 volt; 37 elfogásra, 39 előállításra került sor; 61 esetben 

kellett kényszerítő eszközt alkalmazni, és 14 esetben kellett elővezetést végrehajtani. 

 

Tavaly 303 fővel szemben 3.910.000,- Ft helyszíni bírságot szabott ki a Rendőrőrs (2013-ban 

285 fővel szemben 3.377.000,- Ft-ot). 

 

Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén 2014. évben 25 esetben 31 fő szenvedett sérüléses 

balesetet, ez a 2013. évhez viszonyítva minimális emelkedést jelent. A súlyossági fokokat 

vizsgálva megállapítható, hogy a súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent, a könnyű 

sérüléses balesetek száma kismértékben emelkedett, valamint egy ember vesztette életét 

közlekedési balesetben az illetékességi területen. 
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2014. évre vonatkozóan a Szentgotthárdi Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepelt 

a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentése, a közlekedési kultúra javítása.  

A feladatok végrehajtása érdekében a Szentgotthárdi Baleset-megelőzési Bizottság 

propaganda tevékenységet folytatott, felhívta a lakosság figyelmét a kerékpárral és 

motorkerékpárral történő közlekedés sajátosságaira, valamint az őszi-téli átállás során a 

megváltozott út- és időjárási viszonyokra.  

 

A Rendőrőrs tanévkezdéskor folytatta a 2008. évben elkezdett „Iskola Rendőre‖ programot. 

Az alsó tagozatos diákok részére a közlekedésbiztonság témakörében megtartott 

foglalkozások, valamint a kiosztott propagandaanyagok nagy népszerűségnek örvendtek. Az 

intézmények vezetői továbbra is igénylik a hasonló jellegű előadások megtartását. 

 

A közrendvédelmi szolgálati ág rendszeresen ellenőrizte a főbb közlekedési útvonalakat, részt 

vett a helyi és megyei akciókban. A Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályával gyakoribbá 

tették a sebességellenőrzést. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák 

fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és lehetőségeikhez mérten folyamatosan 

végezték. 

 

2015. évben ezen a területen a legfontosabb feladat az ittas járművezetők kiszűrése, valamint 

a kerékpárosok folyamatos ellenőrzése, a közlekedési moráljuk javítása, hiszen országos 

szinten a kerékpárosok a 2. helyen állnak a személyautót vezetők után a balesetet okozók 

statisztikájában. A Rendőrőrs fontos feladatnak tartja megértetni a kerékpárosokkal, hogy a 

láthatósági mellény és a világítás nem csak azért kötelező, mert a jogszabály előírja, hanem 

azért fontos, mert a korlátozott látási viszonyok között az ő láthatóságukat fokozza, az ő 

érdeküket, a biztonságukat szolgálja.  

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs 2015. évben is kiemelt feladatának tekinti Szentgotthárd város 

közrend és közlekedésbiztonságának a magas szinten tartását, ennek érdekében a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét javító intézkedések megtételét, a térfigyelő kamerarendszer 

fejlesztésből adódó lehetőségek kihasználását.  

A feladatai végrehajtásában továbbra is számít az Önkormányzat és a városban élő jogkövető 

állampolgárok közbiztonság javítására irányuló önkéntes segítségére is. 

 

 

2. Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

 

2014. év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatait  

 

A 2014. évben a Körmendi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) és a 

Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: Őrs) a Körmendi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség (továbbiakban: KvK) közvetlen irányítása alatt végezte feladatait. Működési 

területe 69 település, melyek zömében a körmendi, szentgotthárdi, vasvári járásban 

helyezkednek el, azonban néhány település tekintetében átnyúlik a szombathelyi és a 

zalaegerszegi járás területére is.  

 

A HTP vezetése a működési területén élők biztonsága, valamint a bekövetkezett 

káresemények során bajbajutott állampolgárok részére gyors és szakszerű segítségnyújtás 

érdekében az alábbi szakmai feladatok végrehajtását tűzte ki célul:  
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 a készenléti állomány folyamatos felkészítése, képzése a szakmai feladatok magas szinten 

történő végrehajtása érdekében, 

 

 az év során bekövetkező káresetek, legkisebb kárnövekedéssel járó felszámolása, 
 

 a káresetek során felmerülő lakosságvédelmi feladatok elvégzése, ezen eseményeknél 
együttműködés az önkormányzatok vezetőivel, 

 

 a káresetekkel összefüggő – a HTP hatáskörébe tartozó – hatósági feladatok elvégzése 

vagy hatósági eljárás kezdeményezése, 

 

 parancsnokság működési területén újonnan létrejövő vállalkozások, intézmények által 
képviselt kockázatok megismerése, 

 

 a parancsnokság működési területén lévő települések tűzmegelőzési tevékenységének 
elősegítése a káresetek megelőzésének érdekében,  

 

 a települési közbiztonsági referensek folyamatos képzése, szakmai felkészítése az 

információáramlás és a településeken élő lakosság biztonságának érdekében,  

 

 a parancsnoksággal együttműködő önkormányzati tűzoltó parancsnokság és önkéntes 
tűzoltó egyesületek szakmai felkészítése, ezen szervezetek bevonása a tűzmegelőzési, 

megelőzési tevékenységbe, 

 

 a parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött tűzoltó egyesületek segítése a 
pályázati lehetőségek eredményes kihasználásában az egyesületek szakmai fejlődésének 

érdekében, 

 

 a tűzoltó egyesületekbe újonnan belépett tagok részére alapfokú tűzoltó tanfolyamok 
szervezése, végrehajtása,   

 

 parancsnokság állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak szakmai felkészítése,   

 

 a közösségi szolgálatra kötelezett fiatalok képzésben való részvétele, számukra gyakorlati 
oktatások megtartása. 

 

2014. évben elvégzett feladatok, megtett intézkedések 

 

2014. év során a rendkívüli időjárási körülmények miatt bekövetkezett káresetek próbára 

tették a szervezetet. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az új szervezeti struktúra 

megfelelő működést, szakszerű és hatékony feladatvégzést biztosít.  

A betervezett és a kapott feladatok a hatályos szabályozókban meghatározott módon végre 

lettek hajtva, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek az év során végig biztosítva 

voltak.  

 

a) Vezetés-irányítási tevékenység 

 

A HTP és az Őrs a KvK szervezeti egységeként végezte a feladatait a 2014. évben, a KvK 

vezetését Király Lajos tűzoltó alezredes végezte. 
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b) Humán tevékenység  

 

A HTP állománya 78 fő, ebből 7 fő törzsállomány, 71 fő pedig készenléti szolgálatot ellátó 

tűzoltó. A parancsnokság tekintetében minden tűzoltás és műszaki mentés irányítására 

jogosult beosztást olyan személy tölt be, aki a hatályos szabályzók által előírt 

végzettséggel rendelkezik. A készenléti szolgálat szolgálati csoportjainak élén az előírt 

felsőfokú végzettséggel rendelkező szolgálatparancsnokok állnak. A készenléti állomány 

24/48 órás szolgálati váltásos rendszerben végzi a feladatait. A parancsnokság 

állományába tartozik 3 fő katasztrófavédelmi megbízott, akik járásonként tartják a 

kapcsolatot a járás vezetőivel, a járásba tartózó polgármesterekkel, valamint a települések 

közbiztonsági referenseivel. 

 

c) Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység 

 

A HTP működési területén a mentő tűzvédelmi feladatokat a parancsnokság készenléti 

állománya mellett a Vasvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, valamint 22 

együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: 

ÖTE) látja el.  

A HTP által végzett feladatok a jogszabályi előírásoknak megfelelő létszámmal, az előírt 

és rendszeresített eszközök és felszerelések alkalmazásával történtek.  

 

A HTP a feladatainak az elvégzéséhez rendelkezik gépjárműfecskendőkkel, vízszállító, 

műszaki és magasból mentő különleges szerekkel és a vízfolyásokon, tavakon bevethető 

motoros csónakkal. Ezeknek a technikáknak az alkalmazásához a készenléti állomány 

előírt végzettséggel, szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezik. A felszerelések a kor 

elvárásainak megfelelőek, a bevetések alkalmával megbízható, üzembiztos működéssel 

szavatolják a káresetek eredményes és gyors felszámolását. 

 

A HTP a működési területén lévő együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k 

szakmai munkáját felügyeli, fejleszti és a jogszabályi keretek között ellenőrzi. A 

szentgotthárdi járás területén több olyan ÖTE működik melyek az elmúlt években jelentős 

fejlődésen mentek keresztül. Eredményesen kihasználták azokat a pályázati lehetőségeket, 

amelyeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség 

részükre kiírt. Ezek a fejlesztések pedig közvetlenül emelték a településen élők 

biztonságát. A szentgotthárdi járás 15 települése közül 9 településen működik bevethető 

ÖTE, és a fejlesztések lehetőségének kihasználásával ezek száma tovább növekedik. Az 

ÖTE-k szerves részét képezték a 2014. év mentő tűzvédelmének.  

 

Az év elején kialakult időjárási viszonyok miatt nagymértékben megnövekedett a műszaki 

mentések száma, ezek felszámolásában az egyesületek aktívan részt vettek. Segítséget 

jelentettek a hóban elakadt járművek mentésében, a viharkárok felszámolásában, valamint 

később, a kialakult árvízi védekezés során keletkezett feladatok végrehajtásánál.  

 

2014. év tavaszáról elmondható, hogy a célirányos hatósági munka, a hatékony 

tűzmegelőzési tevékenység és az esős időjárás következtében a szabadtéri tűzesetek száma 

jelentősen csökkent. Az év első negyedében a rendkívül csapadékos és viharos időjárás 

eredményeként nagyszámú műszaki mentési feladatot kellett végrehajtani. A rendkívüli 

időjárás következményeként Szentgotthárd városban és a szentgotthárdi járás településein 
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több esetben fakidőléshez, épületkárhoz kellett a tűzoltó egységeknek vonulnia, valamint 

több kárhelyen szivattyúzási feladatokat kellett végrehajtani.  

 

A HTP a 2014. évben is részt vett a lakosság tűzmegelőzéssel kapcsolatos 

tájékoztatásában, felvilágosításában. Szakmai anyagokat állított össze és küldött meg az 

önkormányzatok részére, valamint az ÖTE-k által készített lakosságtájékoztató anyag 

összeállításában nyújtott szakmai segítséget. Ezek a lakosságtájékoztatók többek között a 

kéménytüzek és CO mérgezések megelőzésével kapcsolatban is tartalmaztak gyakorlati 

útmutatásokat. A statisztikai adatok igazolták a megelőzési tevékenység szükségességét, 

melynek eredményeként a HTP működési területén csökkent a kéménytüzek száma, és egy 

esetben sem történt halálos kimenetelű CO mérgezés. Tapasztalat, hogy a lakosság 

fontosnak tartja a megelőzési tevékenységet és alkalmazza a kijuttatott tájékoztató 

anyagokban leírtakat. A propagandamunka eredményeként a lakosság egyre nagyobb 

számban szerel fel ingatlanjaiba CO érzékelőket és a fűtésrendszerek felújítása során 

igyekszik a biztonságos zárt égésterű berendezéseket beépíteni.  

 

2014. évben III-as vagy nagyobb riasztási fokozatú tűz nem következett be. Kettő 

alkalommal kellett II. kiemelt riasztási fokozatú tűzesethez vonulni. 

2014. május 1-jén Egyházasrádócon egy állattartó telepen kialakított silótározó oldalában 

keletkezett tűz. Az eseményt a hivatásos és a helyi önkéntes erők számolták fel. A tűz 

következtében nem keletkezett kár sem épületben, sem a telepen tartott állatállományban. 

2014. május 25-én Magyarszecsődön egy faipari termékekkel foglalkozó gyáregységben 

üzemelő szárító berendezés belsejében alakult ki tűz. A helyszínen lévő hivatásos erők a 

tűzesetet gyorsan és szakszerűen számolták fel, így a gyáregységre a tűz nem terjedt 

tovább.  

A HTP készenléti állománya 7 esetben vonult olyan káreseményhez, ahol a mentési feladat 

megkezdése előtt a személyek elhaláloztak. 

 

d) Polgári védelmi tevékenység 

 

A HTP vezetői állománya és a HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak 

(továbbiakban: KVMB) a 2014. évben a polgári védelmi tevékenységének körében 

végeztek védelmi igazgatási, tervezési, polgári védelmi felkészítési feladatokat. A HTP 

részt vett a rendkívüli téli időjárási események kezelésében, felszámolási feladatokat 

végzett az árvíz és a helyi vízkárok kárfelszámolási műveleteiben. Az év elején január 24-

25-én kialakult rendkívüli időjárás, hófúvás miatt a KvK székhelyén felállításra került a 

Helyi Operatív Törzs, a keletkező feladatok végrehajtásában a HTP állományába tartozó 

vezetők és KVMB-k is részt vettek.  

 

A káresetek felszámolásának egyik alapköve a települések vezetőivel, közbiztonsági 

referenseivel történő kapcsolattartás és a számukra tartott szakmai képzések. A települések 

vezetői ezt a szakmai kapcsolatot fontosnak és indokoltnak tartják. Ennek érdekében az év 

során biztosították, hogy a közbiztonsági referensek rendszeresen részt vegyenek a HTP 

parancsnoka által tartott tűzoltóparancsnoki értekezleteken. Ezeken az értekezleteken a 

közbiztonsági referensek képzést kaptak az éppen aktuális tevékenységekkel 

kapcsolatosan. Ezáltal segíthették az önkormányzatok munkáját a lakosságtájékoztatásban 

és a káresetek felszámolásban. A 2014. év példázta az együttműködés szükségességét és 

eredményességét az év első felében a településeket érintő rendkívüli időjárás során 

bekövetkezett káreseteknél.  
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A KVMB-k a polgári védelmi tervezés során közreműködtek a települések 

kockázatbecslésének végrehajtásában, ami alapján a települések katasztrófavédelmi 

osztályba sorolása megtörtént. 2014. évben a katasztrófavédelmi megbízottak ellenőrizték 

a települések induló katasztrófavédelmi készleteit, amelyek bevetésre is kerültek több 

településen. A készletek felhasználása után a pótlások ellenőrzése is megtörtént. Az 

ellenőrzött települések a vonatkozó szabályzónak megfelelően pótolták a felhasznált 

mennyiséget. Az árvízzel és helyi vízkárral sújtott települések vis maior támogatásra 

benyújtott igényeinek ügyintézésében a HTP állománya részt vett. 

 

Közreműködtünk a települési veszélyelhárítási tervek és mellékleteik kidolgozásában, 

valamint a járási veszélyelhárítási tervkivonatok elkészítésében, illetve éves 

felülvizsgálataikban. Részt vettünk a területünkön a települések ár- és belvíz elleni 

védekezéshez kapcsolódó kiemelten veszélyes helyek megelőző szemrevételezésében, 

valamint a jogszabályban meghatározott társszervekkel közösen, a települési 

belvízelvezető rendszerek kötelező tavaszi és őszi felülvizsgálatában.  

 

KVMB-k feladatokat végeztek a lakosságvédelmi adattár aktualizálásában. Részt vettünk 

az árvízi védekezésbe bevonható önkéntes-, karitatív- és polgári védelmi szervezetek, 

valamint a biztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálásában. 

2014. évben is elvégeztük a településeken kijelölt befogadóhelyek felülvizsgálatát.   

 

Elvégeztük a Járási mentőcsoportok és az Őrség Mentőcsoport tagjainak elérhetősége, a 

működési területen lévő önkormányzati és önkéntes tűzoltó egyesületek bevethető 

személyi állománya és a mentésbe bevonható eszközeik adatpontosítását. Nyilvántartásba 

vételre kerültek a közbiztonsági referenssel nem rendelkező településen azon személyek, 

akik rendkívüli helyzetben az adott településen folyamatosan elérhetőek. A nyilvántartást 

elhelyeztük a KvK ügyeletén.  

 

Részt vettünk a mentésbe bevonható területi és települési önkéntes és köteles polgári 

védelmi szervezetek tagjainak az ideiglenes polgári védelmi szolgálatra beosztó 

határozatainak pontosításában. Végrehajtottuk a melegedő helyek, az ott ellátást végzők, az 

élelmezést és védőitalt biztosítók adatait, az úton rekedtek ellátását, mentését végző 

személyek és technikai eszközök, feladatba bevonható munkagépek, terepjárók és a 

speciális eszközök adattárának felülvizsgálatát. Részt vettünk a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. Körmendi és a Vasvári Üzemmérnökségek gépszemléin. 

 

A kialakult árvízi helyzetek és helyi vízkárok kezelése során a Rába völgyében és az 

Őrségben 4 alkalommal kellett védekezni árvíz és villámárvíz miatt (február 12-13., 

február 18-19., augusztus 14., szeptember 13-14.). A Rába-folyó szeptemberi áradása 

következtében Csákánydoroszló településen 13 főt kellett kitelepíteni. A védekezést a 

települési mentőcsoport végezte, a szakmai irányításukban a KVK és a HTP állománya 

részt vett, ezzel is segítve a polgármester feladatait. 

A kialakult árvízi helyzet miatt szeptember 13-án alkalmazásra került Szakonyfaluban a 

települési köteles polgári védelmi szervezet és a Hármashatár Járási Mentőcsoport.  Az 

árvíz továbbvonulásával Szentgotthárdon, Csákánydoroszlón és Körmenden vett részt a 

védekezésben a Hármashatár Járási Mentőcsoport és az Őrség Mentőcsoport. 

 

Az év során a rendkívüli hőség miatt július 18-20. között került elrendelésre II. fokú 

hőségriasztás. A HTP részt vett a települések lakosságának tájékoztatásában a követendő 

magatartási szabályok ismertetése érdekében. Nyilvántartást készítettünk a településeken 
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lévő, a hőségriasztás idején igénybe vehető klimatizált helyekről. A kijelölt helyek 

nyilvántartása felkerült a különböző szervek és szervezetek tájékoztató honlapjára, 

megjelent a helyi írott és elektronikus sajtóban is. 

 

A HTP állománya részt vett Csákánydoroszló község rendvédelmi napján, ahol megalakult 

és gyakorlatot hajtott végre a Csákánydoroszlói Települési Mentőcsoport. Szervezői 

feladatokat végeztünk a Hármashatár Járási Mentőcsoport és a Hegyhát Járási 

Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlatán, ahol a mentőcsoportok megszerezték a 

nemzeti minősítést alapvető vízkárelhárítási szakterületre. A nemzetközi, a hivatásos és 

önkéntes erők egységes alkalmazásának jegyében Szakonyfalu község területén egy 

nagyszabású nemzetközi katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlat került 

végrehajtásra. A gyakorlat során a hivatásos egységek, osztrák és szlovén egységek, 

önkéntes tűzoltók és az Őrség Mentőcsoport együttműködve hajtott végre tűzoltási, 

műszaki mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatot. 

 

e) Iparbiztonsági tevékenység 

 

A katasztrófavédelem tevékenységének egyik alappillére az iparbiztonsági tevékenység, 

melynek alapvető feladata a veszélyes anyagok gyártásának, tárolásának, szállításának 

felügyelete. Kiemelt feladatként kezeljük és az állomány aktívan részt vett a lakosság életét 

és biztonságát befolyásoló kritikus infrastruktúrák felügyeletében. A parancsnokság 

állománya a 2014. évben is részt vett az iparbiztonsági feladatok végzésében. A HTP a 

készenléti állománya számára rendszeresen tartott gyakorlatokat veszélyes anyagokat 

tároló gazdálkodó szervezeteknél, ezek a gyakorlatok is elősegítették az üzemeltetők 

jogkövető magatartásának erősödését A parancsnokság állománya a 2014. évben 

folyamatosan, rendszeresen együttműködött a közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, 

e jelenlétüknek köszönhetően elmondható, hogy a parancsnokság működési területén nem 

történt olyan káresemény, amely a veszélyes anyag szabálytalan szállítása, használata, 

tárolása miatt következett volna be. 

 

f) Oktatási, továbbképzési tevékenység 

 

A HTP oktatási és képzési tevékenysége négy részre tagolódik. A parancsnokság 

törzsállományának, a készenléti szolgálatnak, az ÖTP-ÖTE állománynak és a 

közbiztonsági referensek képzésére.  

 

A képzések a készenléti állománynak a mindennapi szolgálatában jelen vannak, ezzel 

érhető el, hogy az állomány a szakmai fogásokat készség szinten ismerje, valamint a 

fejlődés folyamatos legyen. A készenléti állomány előre elkészített képzési és 

gyakorlatterv alapján végezte a képzési tevékenységét. 2014. évben a készenléti állomány 

mindhárom szolgálati csoportja eljutott a működési területen lévő egészségügyi 

intézményekbe, szociális intézményekbe, gyáregységekbe annak érdekében, hogy a 

helyismeretük folyamatos szinten tartása meglegyen. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

amelyik intézménybe éves rendszerességgel megjelenik a készenléti állomány, ott 

kevesebb a káreset, a dolgozók jobban figyelnek a tűzvédelemre. Valamint, ha 

bekövetkezett a káreset, a felszámolás és a helyismeret miatt jelentősen csökken a 

kárnövekedés és a beavatkozás ideje. Ennek a jelentőségét az intézmények vezetői is 

felismerték, és évről-évre nagy bizalommal fogadják a készenléti szolgálat gyakorlati 

képzéseit. A HTP rendszeresen végzi az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTP, 

ÖTE-k állományának felkészítését. A településekkel fennálló szoros kapcsolat a garanciája 
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a településen bekövetkezett nagyobb kiterjedésű káresetek gyors és sikeres felszámolásnak. 

Ennek érdekében teljes éven át, rendszeresen végeztük a közbiztonsági referensek 

képzését. 

 

g) Társadalmi tapasztalatok a HTP munkájával kapcsolatban 

 

A HTP a feladatainak a túlnyomó többségét a lakossággal történő közvetlen kapcsolatok 

során végzi. Ennek tudatában a teljes személyi állomány igyekezett és igyekszik olyan 

kapcsolatot kialakítani a lakossággal, hogy a feladatok végzése során érezzék, hogy az 

állomány teljes odaadással és felkészülten végzi a feladatait. Megelőzési tevékenységünk 

során egész évben arra törekedtünk, hogy a lakosság a feladatainkat megismerje és az 

általunk közvetített információkat a biztonságuk érdekében használni tudja. A 2014. év 

során felszámolt káresetek alkalmával csak pozitív véleményeket kaptunk 

feladatvégzésünkkel kapcsoltban, ez számunkra azt jelenti, hogy a társadalom részéről 

támasztott elvárásokat teljesíteni tudjuk, ez pedig igazolja a szervezet céljainak 

fontosságát. 

 

 

Szentgotthárd várost érintő 2014. évi adatok  

 

a) Statisztikai adatok 

 

Szentgotthárd vonulási statisztikája az alábbiak szerint alakult a 2014. évben: 

 

Tűzeseti riasztások száma: 11 alkalommal 

Részletezve:  

 beavatkozást igénylő esemény:  2 estben, 

 téves jelzés:  7 esetben téves jelzés, amely tűzjelző 
hibájából adódott, 

 utólagos jelzés: 1 esetben, 

 kiérkezés előtt felszámolt: 1 esetben. 

 

Műszaki mentések száma: 68 alkalommal 

Részletezve: 

 beavatkozást igénylő esemény: 65 alkalommal, 

 téves jelzés:  3 alkalommal. 
 

A műszaki mentés száma az év során kialakult rendkívüli időjárás következtében 

bekövetkezett viharkárok, vízkárok számából adódik. A műszaki mentések számát egyrészt 

a közúti balesetek teszik ki, melyeket a városba érkező, azon áthaladó nagyszámú 

személygépjármű és tehergépjármű évről-évre generál.  

 

b) Önkormányzattal történő együttműködés 

 

A 2014. év viharkáros eseményei során az önkormányzat és a HTP egységei és vezetői az 

események felszámolása érdekében jól együttműködtek, a párbeszéd minden esetben gyors 

és megnyugtató feladatvégzéshez vezetett. A további fejlődéshez kérjük a város vezetőit, 

hogy a településen működő közbiztonsági referens rendszeresen tegyen eleget a 

tűzoltóparancsnok meghívásának és vegyen részt a tűzoltóparancsnoki értekezleteken. 

Továbbra is javasoljuk, hogy a katasztrófavédelem által megküldött lakossági 
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tájékoztatókat a város hirdetőfelületein rendszeresen jelentessék meg, hiszen közös célunk 

a lakosság biztonságának növelése, jó szinten tartása.   

 

 

2015. év főbb célkitűzései, összegzés: 

 

A HTP a 2015. évben is részt vállal a katasztrófavédelmi ismeretek képzésében, oktatásában, 

melynek során a lakosság teljes egésze megismerheti azokat a szabályzókat, elvárásokat, 

melyek a biztonságot szavatolják és ismeretük, használatuk állampolgárként mindenki 

számára kötelező. 

A 2015. évben kiemelten kezeljük a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állomány és ÖTE-k 

tagságának felkészítését mind gyakorlati, mind elméleti szinten.  

 

A HTP teljes személyi állománya az idei évben is legjobb tudása szerint végzi tevékenységét. 

Folyamatosan fejleszti mind elméleti tudását, mind gyakorlati felkészültségét annak 

érdekében, hogy a védelmére bízott területen élők biztonságát szavatolja, a megelőzés 

kultúráját fejlessze, a bajbajutott állampolgárokhoz a szakszerű segítséget a legrövidebb időn 

belül eljuttassa, ezzel a lakosság megbecsülését kivívja és a társadalom fejlődését segítse.   

 

 

 3. Szentgotthárdi Járási Hivatal szabálysértési tevékenysége 

 

A szabálysértési elkövetési magatartásokról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 

a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezik. A Vas 

Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalánál 16 település tekintetében, kapcsolt 

munkakörben egy ügyintéző látja el a szabálysértési feladatokat. A következőkben a 2014-ben 

jogerősen lezárt, Szentgotthárd Város Önkormányzat illetékességi területén elkövetett, 

valamint szentgotthárdi illetőségű személyek ellen lefolytatott szabálysértési eljárások adatai 

kerülnek röviden összefoglalásra. 

 

A vizsgált időszakban szentgotthárdi illetőségű személyek ellen két esetben veszélyeztetés 

kutyával szabálysértés, egy esetben csendháborítás szabálysértés elkövetése miatt indult 

eljárás. Minden esetben büntetés kiszabására került sor. Szentgotthárdon elkövetett 

szabálysértés miatt három esetben indult eljárás külföldi személlyel szemben, két esetben 

jogosulatlan közterületi értékesítés szabálysértés, egy esetben veszélyeztetés kutyával 

szabálysértés elkövetése miatt került megállapításra a szabálysértési felelősség. A 

szabálysértési eljárások minden esetben feljelentésre indultak. 

 

Bíróságok által szentgotthárdi személyek ellen lefolytatott alapeljárások vonatkozásában hét 

esetben folytatott végrehajtási eljárást a szabálysértési hatóság. 

 

A szabálysértések elkövetése terén az előző évhez viszonyítva számottevő változás nem 

történt. A helyi közterület-felügyelet kezdeményezésére 2014-ben sem indult szabálysértési 

eljárás. 

 

 

4. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület Felügyelet 
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A közterület-felügyelet az elmúlt évben a közúti közlekedési szabályzat kisebb fokú 

megsértése miatt írásbeli figyelmeztetéssel 8 esetben élt (7 magyar, 1 külföldi), helyszíni 

bírságot 7 esetben (magyar), összesen 80 000 Ft összegben szabott ki. 

Parkrongálás miatt 11 esetben (magyar), összesen 105 000 Ft összegben szabott ki helyszíni 

bírságot. 

Feljelentést 3 esetben (magyar) kezdeményezett. 

Veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 48 esetben figyelmeztetett, 4 kóbor kutyát 

fogatott be. 

Útügyi szabálysértésért és csendháborításért nem kellett intézkednie. 

A közúti közlekedés biztonságát elősegítő tevékenységben évközben 76 esetben jelezte 

különböző KRESZ-táblák megrongálását illetve eltűnését, melyek folyamatosan kijavításra 

illetve pótlásra kerültek. 

 

 

5. Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

a) A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek 

felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. A bűnmegelőzésen kívül célként 

szerepel a helyi Rendőrőrs támogatása, anyagi eszközökkel, valamint pénzjuttatás 

formájában. Ezen kívül minden olyan szervezetet támogat, mely részt vállal a 

bűnmegelőzésben. Stratégiai partner ebben a polgárőrség. Támogatja a különböző 

prevenciós programokban résztvevőket pl.: DADA, Egy iskola- Egy polgárőr mozgalom. Ez 

évben is támogatta a Polgárőrség munkáját, valamint elismerve bűnmegelőzési 

tevékenységüket, szolgálati mobiltelefonjuk költségeit átvállalta. Bevételei a 

riasztórendszerből befolyt összegekből tevődnek össze, valamint magánszemélyek által 

felajánlott eszközökből. 

 

b) A Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítványnál 2014-ben a következő kiadások és 

bevételek realizálódtak: 

Alapítvány összes kiadása 2014. évben: 333.963,- Ft 

Riasztórendszer technikai fenntartása: 72.390,- Ft 

Könyvelés:  127.000,- Ft 

Szóróanyag (bűnmegelőzési célból): 33.020,- Ft 

Banki költségek: 29.891,- Ft 

Papír, írószer, NAV-KSH nyomtatvány: 23.865,- Ft 

Számlázó programfrissítés: 2.540,- Ft 

Útiköltség elszámolás: 45.257,- FT 

Alapítvány összes bevétele 2014. évben: 607.383,- Ft 

 

c) Önkormányzat és állami alrendszeren keresztül a Közalapítvány 2014. évben támogatást 

nem kapott. Az APEH 1 %-os felajánlás keretében 38.311- Ft bevételre tett szert. A Bástya 

92 Kft. támogatta Alapítványunkat 150.000.-Ft-tal, általános céllal. A Kuratórium ezen kívül 

törekedett különböző pályázatokon való részvételre is. 

 

d) A Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsét és a helyi polgárőrséget a 

Közalapítvány a papír-írószer vásárlás terhére támogatta 2014-ben. 

 

e) 2015. évben is fő feladata lesz a riasztó rendszer további bővítése, valamint az így befolyt 

pénzeszközök felhasználása az alapító önkormányzat céljának megfelelően. 

 



 
151 

f) A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság együttesen 2 alkalommal ülésezett, és ekkor hozta 

meg döntéseit. 

 

 

 

 

6. Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület 

 

Az elmúlt időszakban az egyesület tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint végezte, 

az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásai és a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetségének útmutatása alapján. Tevékenysége megfelelt a Polgárőr törvény vonatkozó 

szabályainak. Az egyesület a munkáját Szentgotthárd város lakóinak megelégedésére végezte. 

 

A bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb módja a közterületi jelenlét, mely visszatartó erővel 

bír. 2014 évben összesen 20 polgárőr teljesített közterületi bűnmegelőzési szolgálatot 

összesen 1839,5 órában. Ebből 735,5 órát közösen a rendőrséggel, míg 1104 órát önállóan. A 

2013. évhez viszonyítva az egyesület több órát töltött a város közterületein.  

 

Az egyesület életéből az alábbi eseményeket kell megemlíteni: 

- a 2014-es katasztrófavédelmi versenyen a csapat négy tagja az első helyen végzett, valamint 

e verseny mellett meg kell említeni a megyei versenyen elért harmadik helyet ugyanezzel a 

csapattal; 

- az egyesület továbbra is tagja a 2013-ban indított országos 100x100 programnak, ami 2014-

től már a 250x100 program nevet viseli; 

- 2014 augusztusában ismét sikerült megrendezni a Regionális ifjúsági polgárőr napot, ahol az 

egyesület a járőrversenyben negyedik helyezést ért el; 

- az egyesület szeptember második hétvégéjén részt vett az árvízi védekezésekben 

Szentgotthárd területén, valamint Körmenden; 

- november 4-5-én Szentgotthárd belterületén az egyesület a rendőrség és az önkormányzat 

felkérésére egy második világháborús bombát őrzött. 

 

A jelenlegi 30 fős létszám biztosítja a stabil szolgálat ellátását Szentgotthárdon és környékén. 

Az egyesület rendőrséggel és katasztrófavédelemmel való együttműködése tökéletes, melyben 

változtatást nem kell eszközölni. Az önkormányzattal való együttműködési megállapodást 

viszont szeretnék megújítani. Tevékenységüket elismeri a város lakossága és az 

önkormányzat, valamint az együttműködő rendvédelmi szervek is. 

 

 

A közbiztonság és bűnmegelőzés terén tevékenykedő szervezetek beszámolóit minden évben 

a Képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalja Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottsága – így történt ez idén is, 2015. április 16-án –, a Bizottság a 

beszámolókat elfogadásra javasolta. A napirend elkészítése kapcsán köszönet illeti a 

beszámolókat küldő szervek vezetőit, név szerint Végvári János őrsparancsnokot, Kovács 

Balázs Zsolt tűzoltóparancsnokot, dr. Orbán István járási hivatalvezetőt, Horváth Tibor 

kuratóriumi elnököt és Molnár László egyesületi elnököt, valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelőit. 

 

 

II. A kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalatai. 
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A rendőrség munkatársai alsó- és középfokú intézményekben az Iskola Rendőre Program 

keretében és a bűnmegelőzési tanácsadó révén tájékoztatást adtak a bűncselekmények 

megelőzésével, különösen a kábítószer prevencióval kapcsolatban. A Rendőrőrs kiemelten 

lépett fel a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények elkövetőivel, különösen a kábítószer 

termesztőkkel illetve terjesztőkkel szemben. 

 

Sajnos a problémát megszüntetni nem lehet, de megfelelő intézkedésekkel, jól megszervezett 

akciókkal egy nyomott szinten lehet tartani, amit a rendőrség az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján jól tud kezelni. 

 

 

III. Bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját 2003 

októberében fogadta el a Képviselő-testület. 2005 szeptemberében került sor az első 

felülvizsgálatra, ekkor a 254/2005. számú Képviselő-testületi határozatban döntés született 

arról, hogy a Koncepciót kétévente felülvizsgáljuk és a szükséghez képest aktualizáljuk. Ez 

2007 októberében, 2009, 2011 és 2013 áprilisában meg is történt, s most ismét aktuálissá vált. 

 

Az 1. mellékletben található a Koncepció javasolt szövege. Pontosabban a „Stratégiáé‖, mivel 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia ezt a fogalmat használja. Így, egységes szerkezetben, új 

dokumentumként javasoljuk a stratégia elfogadását. Az eddig hatályos koncepcióból csak a 

mára már idejétmúlt részek kerültek ki (például jogszabályi változások folytán egyes 

fogyasztóvédelmi ellenőrzések, továbbá az Ifjúságvédelmi Őrjárat). Az aktualizálásnál 

figyelembe vettük a bűnmegelőzés, közbiztonság területén városunkban ténykedő szervezetek 

beszámolóit is. Hosszabb kiegészítése az eddig hatályos szövegnek a Szentgotthárdon 

tartózkodó külföldi állampolgárok helyzetének vizsgálata kapcsán a Képviselő-testület által 

elfogadott intézkedési terv a IV. fejezetben, a feladatok között. 

 

A tervezet szövegének véglegesítésében Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Bizottsága is részt vett, a Stratégiát 2015. április 16-i ülésén megtárgyalta, azt 

a fent már említett intézkedési tervvel kiegészítésre, és e kiegészítéssel együtt elfogadásra 

javasolta. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse 2014. évi tevékenységéről, Szentgotthárd 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló, előterjesztés szerinti beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága 2014. 

évben elvégzett feladatairól, Szentgotthárd tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló, előterjesztés 

szerinti beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Járási Hivatal 

2014. évi szabálysértési beszámolóját, valamint a Szentgotthárd Közbiztonságáért 

Közalapítvány, a Polgárőr Egyesület Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyeletének 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának felülvizsgálatát, 

aktualizálását és ennek eredményeként Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiáját a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. április 17. 

 

  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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B E V E Z E T Ő 

 

 
Szentgotthárd Vas megye egyik legbékésebb kisvárosa, az Őrség kapuja, a szlovén 

Rábavidék, archaikus nevén Vendvidék központja, valamint kapu Ausztria felé, de a határ 

közelsége, illetve a kultúra – és reméljük, hogy egyre inkább a gazdaság – szempontjából 

Szlovénia felé is. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 17. pontja kimondja, hogy helyi önkormányzati 

feladat a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés. 

Az Mötv. 17. §-a pedig arról rendelkezik, hogy a települési és a fővárosi önkormányzat a 

helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő eszköz 

alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. A szervezet 

alaptevékenységét a települési és a fővárosi önkormányzat területe szerint illetékes megyei 

(fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a 

rendőrség szakmai felügyeletével végzi. A szervezet által végezhető feladatokat, az 

alkalmazható kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a 

szervezet működésére vonatkozó szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben 

támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg. A Mötv. ezen rendelkezéseit 

alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat e feladatokról nem önálló szervezet 

létrehozásával gondoskodik. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata szoros kapcsolatot alakított ki mindazon szervekkel és 

szervezetekkel, melyek a bűnmegelőzés és a közbiztonság területén szerepet vállalnak 

városunkban. 

 

   A közrend és közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés egy városban rendkívül összetett 

dolog, nem pusztán rendőrségi feladat. Például a Járási Hivatalon belül is vannak közrend-

közbiztonsági feladatok, hiszen az ott elbírált szabálysértések, az Okmányirodánál folyó 

gépjármű-igazgatással kapcsolatos ügyek közvetlenül a közrend-közbiztonság kérdéskörébe 

tartoznak, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig az üzletek működtetésére 

működési engedélyek kiadása közvetve jelenthet közrend-közbiztonsági kérdést. 

 

   A Szentgotthárdi Rendőrőrs, a területünkön is illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 

területünkön illetékes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az állam szervei, jogszabályok pontosan körülírják a 

feladataikat. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szentgotthárdi Járási 

Hivatal közrend-közbiztonságot érintő hatósági feladatainak ellátása során törvényekkel jól 

körülhatárolt módon végzi el a feladatait. Jelen van a közrend-közbiztonság területén a civil 

szféra is a Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület formájában. Adott olyan 

szervezet is, melynek a feladata a finanszírozás, és a maga eszközeivel mindent megtesz a 

célok elérése végett: a Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány, valamint az 

International Police Assotiation (IPA) Magyarországi Szekciójának Területi Csoportja. A 

közlekedés-biztonság terén Szentgotthárd Város Balesetmegelőzési Bizottsága ténykedik. A 

bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok koordinálására pedig 2003-ban létrehoztuk 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát, mely azóta is 

folyamatosan működik. 
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   Azért, hogy Szentgotthárd város polgárai és az idelátogató vendégeink a jövőben is 

biztonságban érezhessék magukat, hogy ne váljanak bűncselekmények elkövetőivé, vagy 

áldozataivá, az Önkormányzat az Országos Bűnmegelőzési Program és a Vas Megye 

Biztonságáért koncepció és programtervezet ajánlásainak figyelembevételével szükségesnek 

látta a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció kidolgozását. Ezt 2003-ban el is 

végezte, s a képviselő-testület a 2003. októberi ülésén elfogadta a koncepciót. Jelen stratégia 

ennek a dokumentumnak az azóta többször felülvizsgált és aktualizált, a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Stratégiával összehangolt változata. 

 

 

I. 

 

SZENTGOTTHÁRD SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA, 

TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI, 

A TELEPÜLÉS ÉLETÉNEK A BŰNMERGELŐZÉS ÉS 

A KÖZBIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ELEMEI 

 

 

1.) 

 

Korcsoport

férfi nő összesen

0-14 éves 547 525 1072

15-18 éves 149 142 291

19-60 éves 2680 2520 5200

61-   éves 898 1225 2123

Összesen 4274 4412 8686

Szentgotthárd Város lakosságának száma összesen: 8686

2005 8961 2010 8836

2006 8969 2011 8771

2007 8939 2012 8707

2008 8898 2013 8685

2009 8891 2014 8686

Kimutatás (2014. december 31-i állapot)

Szentgotthárd lakosságának korcsoport szerinti megoszlásáról

létszám 2014. év

 
 

 Szentgotthárd legnagyobb foglalkoztatója az OPEL, második legnagyobb munkaadója 

pedig az Önkormányzat. Rajtuk kívül nagyobb létszámot foglalkoztatók – és így a lakosság 

foglalkoztatási helyzetét meghatározók – az ipari egységek. Ebből is következik, hogy a város 

lakosságának jelentősebb része az iparban dolgozik. 

 Tekintettel arra, hogy az itt működő üzemek nemcsak Szentgotthárdról foglalkoztatnak 

embereket, jelentős létszám ingázik Szentgotthárdra napi rendszerességgel. Számuk 

becsléseink szerint nagyobb, mint a Szentgotthárdról más településekre ingázók létszáma.  

 Ugyancsak jelentős létszámot tesz ki a Szentgotthárdon működő két középiskolába más 

településekről bejáró tanulók száma. 

 

2.) A településszerkezet építészeti sajátosságai (családi házas - lakótelepi jellegű részek 

aránya, lakásszám). 

Sajátos és ebben az anyagban szót érdemel Szentgotthárd településszerkezete, amiben szinte 
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minden települési típus jegyei megtalálhatók: van sűrűn beépített városközpont emeletes 

épületekkel és üzletekkel; van lakótelep társasházakkal és szövetkezeti lakásokkal; van 

családi házas, kertvárosi jellegű övezet és vannak Szentgotthárdhoz csatolt településrészek 

falusias jellegű beépítettséggel, illetve szórt beépítéssel. Ez azt jelenti, hogy a bűnmegelőzési  

feladatokat ellátóknak minden, a település beépítettségéhez kapcsolódóan felmerülő 

problémák megoldására fel kell készülniük.  

 

3.) Az egyes napszakokban rendszeresen otthontartózkodók száma és aránya a 

településszerkezeti (építészeti) egységeken. 

 

 A lakosság korösszetételéből, a foglalkoztatottság jellemző adataiból és a 

településszerkezet jellegzetességeiből kiindulva érdekes kérdéseket vet fel Szentgotthárd 

bűnügyi helyzete az egyes napszakokra vetítve. Elkészíthető a város napszakokra bontott 

bűnmegelőzési térképe, ami azután figyelembe vehető a bűnmegelőzés szempontjából. 

 

-- Reggel, a hajnali óráktól kezdődően, amikor indul a munka, mindenki nagyjából egy 

időben, a munkaidő kezdete előtti percekben a munkahelyére igyekszik. Ezekben az órákban 

elsősorban a közlekedés-rendészet kapcsán merülhetnek fel feladatok a város központi 

részeihez, illetve az üzemekhez vezető utakon. 

 

-- A munkaidő kezdetétől, tehát a reggeli óráktól vannak olyan városrészek, melyek szinte 

teljesen kiürülnek. Figyelemre méltó ilyenkor a „kethelyi mezőben‖ lévő családi házas, 

kertvárosias rész, ahol az ott lakók többsége munkába jár, így tehát reggel szinte minden 

családi házból elmennek otthonról, és csak délután térnek haza. A város ezen részén a 

vagyontárgyak, a házak magukra maradnak, jó esetben néhány gyermekével GYES-en lévő 

kismama marad az egész telepen. Hasonló a helyzet az aktív korú lakosság lakta 

tömbházakban, illetve sorházakban, továbbá a családi házas beépítettségű utcákban. 

  

-- Délelőttre benépesül a városközpont, ahol idegenek és helyiek nagyobb számban fordulnak 

meg, bűnmegelőzés szempontjából ugyancsak a nem kellően őrzött vagyontárgyak 

jelenthetnek csábítást a bűnelkövetésre indíttatást érzőknek. 

 

-- Napközben ugyancsak figyelemre méltók lehetnek a főleg az idősek, különösen pedig az 

egyedül élő idős emberek lakta városrészek, ahol egy-egy, magát pl. „házaló kereskedőnek‖ 

mondó,  bűnelkövetésre spekuláló személy jelenhet meg és juthat be különféle ürügyekkel a 

házakba, nézhet körül és választhatja ki az ellopni szándékozott értékeket. 

 

-- A délutáni órában indul meg a hazaáramlás, bár ekkor már talán nem annyira egyszerre és 

egy időben, mint reggel. Ettől kezdve jellemzően a lakásokban tartózkodnak a lakók, így az 

addig magukra hagyott családi házak és értékek kevésbé csábítanak.  

 

-- Az esti – különösen a koraesti – órákban jelennek meg a kivilágítatlanul, illetve alkoholos 

állapotban kerékpározó városlakók és jelentenek veszélyt a közlekedésre.  

 

-- Az éjszakai órákban a lezárt üzlethelyiségek, a közterületeken hagyott gépjárművek 

jelentenek elsődleges célpontot a vagyon elleni bűncselekményeket elkövetni szándékozó 

bűnelkövetőknek, illetve az éjszakai szórakozóhelyek a személy elleni, garázda jellegű 

bűncselekmények elkövetőinek. 

 

4.) Szentgotthárd városa az elmúlt években egy új gazdasági ágazat alapjait tette le jelentős 
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idegenforgalmi fejlesztéseivel. Ez azt eredményezi, hogy rendre megjelennek a településen az 

idegenek, turisták, akik ma már a táj látványa és a barokk templom, továbbá még néhány 

látnivaló mellett az élményfürdőbe mennek, vízitúrázni jönnek, kerékpáros és lovas turizmus 

keretében érkeznek. Látogatóközpont várja őket, camping nyílt, panziók nyitottak, hotel nyílt 

meg, illetve ezek építése várható. Fontos, hogy az ideérkezők is biztonságban lehessenek, 

ebből a szempontból is új kihívásokat jelent ez a város számára. 

 

5.) Az első közbiztonsági koncepció elfogadása óta fizikailag is eltűntek a település határában 

illetve közvetlen közelében húzódó államhatárok. Bezártak a határátkelők, megszűnt rajtuk az 

ellenőrzés. Az országhatárt bárhol át lehet lépni. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak az itt élők 

helyzete könnyebbült meg ezzel, de a nem mindig tisztességes szándékkal érkezők is 

könnyebben megérkeznek hozzánk. Vagyis: kinyílt a város, idegenek kontroll nélkül 

jelenhetnek meg. Az ezzel járó veszélyeket kezelni szükséges. 

 

6.) Ha Szentgotthárdot más szempontból mérjük fel és megnézzük a bűnmegelőzési területen 

a város gyengeségeit és erősségeit, illetve a környezetből érkező fenyegetéseket és 

lehetőségeket, az alábbiakat látjuk: 

 

a) Erősségek: 

- Szentgotthárd kisváros, annak minden előnyével: kisebb a lakosságszám, az emberek 

ismerik egymást, a megjelenő idegenek nagyobb feltűnést keltenek, a szomszédok emberileg 

a legtöbbször közelebb állnak egymáshoz, mint egy nagyobb településen; 

- Az emberek mentalitása más, mint egy nagyvárosban: talán kisebb a rohanás, kevesebb az 

ebből adódó konfliktus, erősebben és mélyebben élnek bennük az erkölcsi szabályok, melyet 

az ország sok más területén lévőnél mélyebb vallásosság is erősít; 

- A szociális kilátástalanság, a nehézségek Szentgotthárdot is elérték. Ennek ellenére többek 

között az Ausztriában végezhető munkának köszönhetően nem akkora a probléma, mint más 

országrészekben. Egyelőre a szociális fenyegetés és kilátástalanság kisebb, mint sok más 

részén az országnak; 

- A városban Rendőrőrs működik; 

- Aktívak a városlakók akkor is, ha a közbiztonság és bűnmegelőzés területén is működő 

társadalmi szervezeteket nézzük, hiszen aktívan működik a Polgárőrség és – bár anyagi 

gondokkal küszködik – az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaira is lehet számítani a 

szükségben; 

- az Önkormányzat sokat tett annak érdekében, hogy a közbiztonság erősítése területén a 

megfelelő szervezeteket létrehozza és hatékonyan működtesse, így Szentgotthárdon a fent már 

említett hatóságokon túl van Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, Családvédelmi és 

Egészségnevelő Koordinációs Bizottság, Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány, 

Balesetmegelőzési Bizottság, Közterület-felügyelet. 

 

b) Gyengeségek: 

- romló korösszetétel, elöregedő lakosság; 

- a megjelenő mind értékesebb vagyontárgyak őrzésére az emberek nem biztosítanak 

arányaiban többet; 

- a szociális helyzet bár nem kilátástalan, de romló tendenciát mutat. 

- a megfelelő rendőri létszám hiánya; 

- a település szerkezete erősen tagolt. 

 

c) A környezetből fakadó lehetőségek: 

- jó földrajzi fekvés; 
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- Ausztria és Szlovénia közelsége; 

- esély a fejlődésre, hiszen Szentgotthárd jó turisztikai és befektetői célpont. 

 

d) A környezetből várható fenyegetés: 

- Földrajzi fekvésünkből következően nagyobb esély van a kábítószer és az ehhez kapcsolódó 

bűnözés megjelenésére, a prostitúció és a hozzá kapcsolódó bűnözés megjelenésére; 

- A mozgóbűnözés megjelenésének esélye nagyobb; 

- Homályos eredetű tőke, s homályos eredetű vállalkozások megjelenésének az esélye 

nagyobb; 

- Országhatáron átnyúló bűnözés esélyei nagyobbak; 

- Agresszív filmek, játékok és a mindennapi agresszió fokozódó jelenléte. 

 

 

II. 

 

BŰNÜGYI HELYZET 

 

 

1.) Bűncselekmények 

 

- Szentgotthárdon az ismertté vált bűncselekmények száma évről-évre csökkenő tendenciát 

mutatott, majd 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben nőtt, 2013-ban jelentősen csökkent, és 

2014. évben is csökkent. 

- Jelentősen csökkent a büntetett előéletű elkövetők és a visszaeső, különös visszaesők aránya. 

- Továbbra sem történt kirívóan súlyos, erőszakos bűncselekmény, ami kedvezőtlenül 

befolyásolta volna idelátogatók biztonságérzetét. 

- Emelkedett a garázdaságok, testi sértések elkövetése. A vagyon elleni bűncselekmények 

közül a lakásbetörések száma emelkedett. 

- Szentgotthárd Város Önkormányzatának költségvetése nem tartalmaz támogatást a 

Rendőrőrs számára. 

- 2015 tavaszán térfigyelő kamerák elhelyezésére került sor. 

- Egyre több vendéget vonz az élményfürdő, amivel bűnügyi, közrend és közbiztonsági 

problémaként számolni kell. 

 

 

2.) Szabálysértések 

 

- A szabálysértési feladatok 2012 áprilisától elkerültek az önkormányzattól – ezeket az állam 

vette át. Ezzel együtt az önkormányzati szabálysértések is megszüntetésre kerültek. 

Helyettük a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  tiltott 

közösségellenes magatartások meghatározását tette lehetővé a helyi önkormányzatok 

számára. Néhány hónap után ezt a lehetőséget eltörölték, így a helyi közösségek 

elveszítették azt a jogukat, hogy helyben, helyi szabályozással léphessenek fel a 

közösségellenes magatartásokkal szemben. Ezáltal sok olyan magatartás, ami 

Szentgotthárdon tiltott volt – hiszen a helyi emberek többségének az érdeke azt kívánta, 

hogy tiltsák és lépjenek fel ellenük – a továbbiakban a szankcionálás veszélye nélkül 

folytathatók. A tiltott, közösségellenes magatartások megállapítása lehetőségének hatályon 

kívül helyezését követően törvény lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy 

rendeletet alkossanak a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és az abban foglalt 

előírások megszegőivel illetve tiltott magatartások tanúsítóival szemben közigazgatási 
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bírságot szabhatnak ki. Szentgotthárd ilyen rendeletet még nem alkotott. 

 

- Szabálysértési ügyekben csak az állami szervek fellépésére van lehetőség – illetve bizonyos 

leszűkült körben a közterület-felügyelők intézkedhetnek szabálysértések elkövetése esetén.   

 

 

3.) Közterület-felügyelet 

 

- A közterületek rendjének fenntartásában nagy szerepe van ennek a szervezetnek – részben 

már maga a jelenlét is megold problémákat, részben több alkalommal is élnek a bírságolás és 

a feljelentés eszközeivel – ha nincs más mód a rend elérésére.  

 

 

4.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 

 

- A Hivatal a város közigazgatási területén folyamatosan végez jövedéki ellenőrzést. 
A város a jogsértések tekintetében minimálisan fertőzött, inkább átutazó és külföldi állampolgárok akadnak fenn.   

 

 

5.) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

 

- A Szentgotthárd vonzáskörzetéhez tartozó települések közül 1 település I. kategóriájú 

(Szentgotthárd), 9 település II. veszélyességi besorolású és 5 település III. kategóriájú. 

Ezeknél a településeknél jellemző veszélyeztető tényező a Rába-, Lapincs-folyó, a Vörös-, 

Szölnök- és Rönöki-patak, a 8. sz. főközlekedési út illetve a Graz-Szombathely vasút.  

Küszöbértéket elérő veszélyes üzem a területen nem található, de a dominóhatást feltételező 

gyár 1 db van. 

- A települési önkormányzatokkal kiegyensúlyozott a Kirendeltség kapcsolata, a jegyzőkkel 

és a közbiztonsági referensekkel napi rendszerességgel, polgármesterekkel általában havi 

rendszerességgel tartják a kapcsolatot. A kirendeltség minden településére évente minimum 

kétszer eljut, és helyben segíti a polgári védelmi feladataik ellátását. 

- A Kirendeltség a szentgotthárdi közbiztonsági referens munkáját mind a gyakorlatok, mind 

a napi ügyek alkalmával támogatja. 

- A Megyei Igazgatóságtól kapott megbízás alapján segítik a telephely-engedélyezéssel, 

ADR ellenőrzéssel kapcsolatos feladatellátást. 

- A lakosság felkészítése szóróanyagokon, naptárakon, újságcikkeken, weboldalon, a városi 

tv képújságán, egyéb kiadványokon keresztül, valamint a települések közösségi 

rendezvényein történik. Ehhez kapcsolódik az általános iskolák diákjainak és tanárainak 

segítségével történő felkészítés, a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyre való 

felkészítés. A SZOI Széchenyi Általános Iskolában szakkör keretein belül folyik a felkészítés. 

 

 

6.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Hatékony helyi egyesületre szükség volna – erre esetleg megfelelő finanszírozás esetén van 

lehetőség.  

 

 

7.) Polgárőr Egyesület Szentgotthárd 
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- Rendezvényeken lát el biztosítást. 

- Járőrözések, figyelőszolgálat. 

- Iskolakezdéskor gyalogos-átkelőhelyek biztosítása. 

- Hársas-tó biztosítása májustól októberig. 

- Illegális szemét-lerakóhelyek felderítése. 

- Baleseti helyszínbiztosítás. 

- Árvízvédelmi készenlét. 

 

 

8.) Szentgotthárd Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

A Közalapítvány alapvető célja, hogy megteremtse azokat az alapfeltételeket, melyek 

felhasználásával segíteni tudja a város bűnmegelőzését. Célja a helyi rendőrőrs és minden 

más, olyan szervezet támogatása, ami részt vállal a helyi bűnmegelőzésben. Támogatja az 

éppen futó prevenciós programokban résztvevőket (SZEM, DADA, Egy iskola – Egy 

polgárőr Mozgalom). 

 

 

9.) A drogveszély a fiatalok körében nagy gondot okoz. Felmérések, kikérdezéses módszerek 

alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a problémáról. A drog 

Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény‖drog formája egyelőre kevéssé jellemző. Évente 

változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket. A probléma ellen 

mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, a megelőzéssel is. A korábban sikeres 

prevenciós, ismeretterjesztő programok (DADA) finanszírozás nélkül nem működnek. A 

helyzetet az önkormányzat oldaláról tovább nehezíti, hogy a közoktatási feladatok állami 

feladattá váltak – az oktatási intézmények államosítása megtörtént, így a nem önkormányzati 

fenntartású iskolákba még nehezebb az önkormányzatnak érdekeit érvényesíteni.  

 

 

10.) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény meghatározza a kereskedelmi 

tevékenység formáit, fogalmait, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének a 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a tevékenység folytatására 

vonatkozó előírásokat. Mindezek alapján különösen  az „Üzleten kívüli kereskedés‖ és a 

házalók ellenőrzése lényeges feladat.  

 

A vonatkozó hatályos jogszabályok bejelentési kötelezettséget írnak elő az üzleten kívüli 

(házaló kereskedés) folytatásához, amit a kereskedőnek a székhelye szerinti települési 

önkormányzat jegyzőjéhez kell bejelentenie. A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a 

bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az ellenőrző hatóságoknak, 

továbbá az érintett szakhatóságoknak, többek között az illetékes rendőrkapitányságnak is. 

 

Szentgotthárd városban a korábban jól bevált és követett gyakorlatnak megfelelően a Közös 

Önkormányzati Hivatalban regisztráljuk az üzleten kívüli (házaló) kereskedést folytatókat, 

ezzel egyidejűleg erről a rendőrséget folyamatosan tájékoztatjuk. 

 

11.) Közterületen történő értékesítés szintén hordoz magában „veszélyt‖ (ellenőrizetlen 

gomba árusítása, főleg külföldi személyek erőszakos módon történő vásárlásra agitálása. 

 

12.) Hulladéktároló edényzetből történő gyűjtögetés (kukázás) szintén megfigyelhető 

Szentgotthárdon. 
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III. 

 

A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÉRZETÉT ERŐSÍTŐ ÉS FENNTARTÓ, 

MÁR MEGLÉVŐ TÉNYEZŐK 

 

 

1.) A Szentgotthárdi Rendőrőrs a működési területének közrend-közbiztonságát, az 

állampolgárok relatív biztonságérzetét a törvényes keretek között, az országos, a megyei és a 

városi rendőrkapitánysági elvárásoknak megfelelően, a vele együttműködő szervezetekkel 

közösen biztosítja. Feladatait a jogszabályok tiszteletben tartásával, az emberi és állampolgári 

jogok garantálásával végzi, az ennek érdekében foganatosított rendőri intézkedései 

jogszerűek, szakszerűek és megalapozottak. 

 

A rendőrőrs munkája szakszerű és hatékony, ennek köszönhetően jó a felderítési és 

nyomozati eredményesség. 

 

Az egységes és számon kérő vezetés következtében a városban, valamint a rendőrőrs 

működési területén: 

- a prostitúció minimálisra csökkent, 

- a bordélyháza nem üzemel, 

- emberkereskedelem nem vált ismertté, 

- rablás nem történt. 

 

A hatékonyabb és szakszerűbb munkát 2002 óta segíti a Robotzsaru integrált ügyfeldolgozó 

és ügyviteli rendszer. A megyei és országos hálózat biztosítja a modern bűnüldöző 

tevékenység feltételeit. 

 

A Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a közlekedésbiztonsági helyzet 

javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának csökkentése. A feladatok végrehajtása 

érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda tevékenységet folytat. A szeptemberi 

iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének fokozott ellenőrzését célzó akciót 

kiterjesztették, és a Polgárőrök segítségével folyamatosan végzik. A közlekedésrendészeti 

intézkedéseket a „Nulla tolerancia‖ elv alapján foganatosítják, valamint határozottan 

alkalmazzák a közigazgatási bírság adta lehetőségeket, ami szintén hozzájárult a kedvező 

helyzet kialakulásához. 

 

A Rendőrőrs vezetése jó kapcsolatot alakított ki a helyi Polgárőr Egyesülettel, melynek 

köszönhetően lehetőség nyílik a közös célok érdekében közösen tevékenykedni. 

Rendezvények biztosítása alkalmával, valamint az iskolák környékének közlekedés rendjének 

biztosításában is sokat segít a civil szervezet. 

 

A bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordítanak a társszervekkel és az 

önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az „Iskola rendőre‖ program, 

a III. Béla Szakképző Iskolában bűnmegelőzési tanácsadó működik, ezek keretében ad a 

rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel kapcsolatban az intézményekben 

tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak jelenségét 

és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése bűncselekményét. 
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A Rendőrőrs illetékességi területén a rendőri jelenlétet a Rendészeti Alosztály állománya 

biztosítja. A szolgálatvezénylések döntő többségében gépkocsizó járőrrel történnek, akiknek 

elsődleges feladata az eseményekre, bejelentésekre való reagálás. 

Idegenforgalmi szempontból kiemelt területnek minősül az Élményfürdő, a Hársas-tó, illetve 

a Vendvidék (szlovén Rábavidék) területe, valamint a bevásárló turizmus tekintetében 

Szentgotthárd város területe, közlekedésbiztonsági szempontból pedig a 8-as számú 

főútvonal. A területeket a Rendőrőrs kiemelt időszakokban járőrszolgálatok szervezésével 

visszatérően, egyéb időszakokban pedig a helyi körzeti megbízottak útján ellenőrzi. 

 

2.) A korábban változó gyakorisággal működő Ifjúságvédelmi Őrjárat helyett a Szentgotthárdi 

Rendőrőrs havi rendszerességgel ifjúságvédelmi akciókat szervez a fogyasztóvédelem és a 

gyámügyi terület részvételével. Ennek során és ezen kívül is rendszeresen ellenőrzik a 

szórakozóhelyeket. 

 

3.) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek a gyermek- és fiatalkorúak 

védelmét szolgáló különös rendelkezései értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy részére 

 - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt 

értékesíteni, illetve kiszolgálni; 

- szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni; 

- dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni. 

E korlátozások érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén 

felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő 

igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.  

 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség minden évben ellenőrzi a fiatalkorúak szeszesitallal és 

dohányáruval történő kiszolgálását. 

 

4.) A Polgárőr Egyesület fő feladata a közterületeken való jelenlét fokozása. 

Tevékenységi területe: 

- Együttműködés és közös járőrszolgálat a helyi rendőrőrssel; 

- Önkormányzati rendezvények, valamint a Barokk park, halottak napja és mindenszentek 

során a rendőrséggel közösen a temetők biztosítása, sportrendezvények biztosítása, 

forgalomterelés megszervezése; 

- Egyházak tekintetében nagyobb létszámot jelentő egyházi rendezvények biztosítása, 

kegyeleti helyek (templomok, temetők) és környékük védelme fokozott polgárőri jelenlét 

biztosításával; 

- Tevékenyen vesznek részt a megyei bűnmegelőzési hónap feladatainak megszervezésében, e 

tevékenységük során szeptember 1-jétől szeptember 30-ig kiemelt figyelmet fordítanak az 

iskolák előtti közlekedés koordinálására; 

- Környezetvédelem tekintetében illegális szemétlerakó helyeket derítenek fel, melyet 

jeleznek a VMRFK környezetvédelmi referensének; 

- Üdülőövezetek, közparkok felügyelete; 

- Választások biztosítása. 

 

5.) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés önkormányzatunk számára is 

nagy fontosságú ügy. Ezért önkormányzati rendeletben a város területén bekövetkező 

katasztrófák esetére katasztrófaalapot különítünk el. 

Minden, városunkban működő szervnek, állampolgárnak, illetve közösségnek joga van arra, 

hogy a környezetében lévő katasztrófaveszély elhárításához, illetve a bekövetkezett 
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katasztrófa következményeinek felszámolásához anyagi támogatást kapjon akkor, ha az 

elhárítás és védekezés az anyagi erejét meghaladja. A katasztrófa következményeinek 

felszámolásában részt vevő szervezetnek is joga, hogy a felmerült, máshonnan meg nem 

térülő költségeit megtérítsék. 

A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott alapból lehet 

pénzügyileg finanszírozni. 

 

6.) A Képviselő-testület a 60/2003. sz. határozatában Városi Bűnmegelőzési Bizottság 

megszervezésének kezdeményezését írta elő. 

 

A 2003. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés a 260/2003. sz. 

határozatában, az illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Városi Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági bizottságot hozott létre és megbízta tagjait, valamint elnökét. A 2006. évi, a 

2010. évi, majd a 2014. évi választásokat követően is a képviselő-testület új bizottsági tagokat 

választott. 

A bizottság szakmai testület, elnöke a polgármester, tagjai a bűnmegelőzés, illetőleg 

közbiztonság különböző területein dolgozó szakemberek, illetve önkormányzati képviselő, 

úgymint: 

 Lábodi Gábor önkormányzati képviselő, 

 Szendrődi Barnabás alezredes, rendőrkapitány (Körmendi Rendőrkapitányság), 

 Végvári János alezredes, őrsparancsnok (Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi 

Rendőrőrse), 

 Király Lajos tűzoltó alezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző (úgyis, mint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Közterület-felügyeletének vezetője), 

 Bíróné Nardai Veronika közbiztonsági referens. 

Állandó meghívottak: 

 Molnár László, a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője, 

 Bacsák Dániel kriminológus, a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd 

munkatársa. 

Eseti meghívottak (téma szerint): 

 oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, 

 egyéb területek szakemberei. 

Az első bizottság 2003. szeptember 23-án tartotta alakuló ülését, a második bizottság 2006. 

december 7-én, a harmadik 2011. február 2-án, a jelenlegi, a negyedik pedig 2014. november 

19-én tartotta alakuló ülését.  

 

7.) A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány tevékenységét az alapító 

okiratnak megfelelően folytatja, melyben elsődleges szempont az anyagi háttér megteremtése, 

melyből finanszírozni tudják a közrend és közbiztonságban résztvevő szervek és szervezetek 

tevékenységét. 

 

8.) Szentgotthárdon Közterület-felügyelet működik. A 2 fő közterület-felügyelő a Közös 

Önkormányzati Hivatal állományában van. 
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9.) Szentgotthárd-Jakabháza településrészen a 8-as számú főközlekedési út mellé az 

Önkormányzat 2 db sebességkijelző berendezést helyezett el, amelyek feladata a 

településrészre beérkező járművek sebességének mérése, kijelzése, a járművezetők 

figyelmének felhívása az aktuális sebességük esetleges szabálysértő voltára, a vezetők 

lassításra késztetése érdekében. 

 

10.) 2015 tavaszán Szentgotthárd területén a rendőrség és az önkormányzat 

együttműködésében (Rábafüzes városrészen vállalkozói támogatással) térfigyelő kamerák 

elhelyezésére került sor. 

 

 

IV. 

 

FELADATOK 

 

 

1.) A Rendőrőrs előtt álló főbb feladatok a következők: 

 

• A városban és a rendőrőrs illetékességi területén folytatni kell a bűnözésből élő személyek 

ellenőrzését és felderítését. 

 

• Stabilizálni kell az elmúlt években elért bűnügyi eredményességi mutatókat, ezzel 

párhuzamosan biztosítani a bűnüldöző állomány és a közrendvédelmi állomány 

színvonalasabb munkavégzését. E feladat érdekében: a rendőrkapitányság szakembereinek 

bevonásával folyamatosan gondoskodni kell a jogszabályváltozások – különös tekintettel a 

büntetőeljárás – oktatásáról és elsajátításáról. A jövőben is céljuk Szentgotthárd 

közrendjének, közbiztonságának magas szinten tartása, az itt élő állampolgárok számára a 

nyugodt életkörülmények biztosítása, amit az Önkormányzattal közösen szeretnének 

végezni, tovább folytatva az előző években már kialakult jó munkakapcsolatot, 

együttműködést. Továbbra is kiemelten kezelik a családon belüli erőszak jelenségét és az 

ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetés bűncselekményét. 

 

• A bűnmegelőzési tevékenységet a negatív jelenségeinek a kiküszöbölésére kell fordítani, így 

különös tekintettel a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény visszaszorítására. A 

szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható csoportok ellenőrzését továbbra is kiemelt 

feladatnak tekintik.   

 

• A közterületek rendjének fenntartása érdekében tovább ápolják szoros kapcsolatukat járőri 

szolgálati tevékenységük során a városban működő polgárőr szervezettel. 

 

• Rendezvények biztosítása. Fontos itt a szervezők együttműködési készsége, hiszen időben be 

kell jelenteniük a rendezvényt, időben be kell szerezniük a szükséges engedélyeket. A 

rendezvények biztosítása a polgárőrökkel közösen zajlik, eddig minden esetben esemény 

nélkül lettek lebonyolítva. 

-   A sportrendezvények is ebbe a körbe tartoznak. A rendőrség és az MLSZ között létrejött 

egy megállapodás a játékvezetők védelmében, ennek keretében egy rendőr mindig jelen 

van a megyei I. és II. osztályú mérkőzéseken. 

 

2.) A bűnmegelőzés érdekében a rendőrség fokozott figyelmet fordít a társszervekkel és az 
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önkormányzattal való együttműködésre. A Folytatódik az „Iskola rendőre‖ program az 

általános iskolában, továbbra is működik a bűnmegelőzési tanácsadó a III. Béla Szakképző 

Iskolában, a kistérség iskoláiban a rendőrség tájékoztatást ad a bűncselekményekkel és a 

drogmegelőzéssel kapcsolatban. 

 

3.) Sajnálatos módon a város parkjainak színvonalas fenntartását sokszor akadályozta a 

parkok nem megfelelő használata, valamint az egyre nagyobb számban elszaporodott rongálás 

és lopás. A város közcélú zöldfelületeinek egyik kiemelt eleme az egykori ciszterci 

épületegyüttest körülölelő park, amelynek megóvására az Önkormányzat egy programot 

fogadott el. 

 

A Kolostorpark - közismert nevén a Várkert - és a benne kialakított Barokk Kert a város 

történelméhez és a jelenkori arculatához szervesen hozzátartozó közpark. A gyermekektől az 

időskorúakig mindenki számára rekreációs lehetőségeket nyújt, amely szerepét azonban csak 

megfelelő használat mellett tudja a park betölteni. Jelentős – és a közbiztonság szempontjából 

pozitív a Várkerten áthaladó sétány és a Liget LED-lámpákkal való megvilágítása – 

jelentősen javítva sötétedés után a közbiztonságot. Ennek fenntartása, megőrzése fontos 

feladat.  

 

Megvédendők továbbá az elmúlt években megvalósított közterületi beruházásaink: az EU 

szabványoknak megfelelő játszóterek, a Hársas-tó, a most kialakított Rába-parti terület a gát 

környezetében. Ezekre fokozott odafigyelésre van szükség, ebben a Polgárőrségre, a 

Rendőrőrsre és a Közterület-felügyeletre hárul feladat. 

 

4.) Célunk, hogy Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 

megkerülhetetlen legyen a város egészét érintő bűnmegelőzési, közbiztonsági kérdésekben. 

Feladata így a közbiztonságért, bűnmegelőzésért fáradozó valamennyi szerv és személy 

támogatása, feladatellátásuk ellenőrzése, koordinálása. 

 

Egyéb feladatok: 

 

- A városi újságban, honlapon és a városi televízión keresztül a Bizottságban résztvevő 

szervek munkájának bemutatása annak érdekében, hogy a lakosság azt megismerve jobban 

tudja segíteni őket. Önálló rovat indítása a fent említett médiumokban „Közbiztonságunkért‖ 

címmel. 

 

- Tájékoztató előadás megszervezése az idősek klubjában az idősek és a szociális gondozók 

számára az áldozattá válás megelőzéséről. 

 

- Biztosítani kell az anyagi forrását a térfigyelő kamerarendszer működtetésének, 

karbantartásának. 

 

- A közlekedés biztonságának a fokozása – a városi közlekedési koncepció kidolgozásában, 

felülvizsgálatában való részvétel. 

 

5.) A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően folytatni kell az iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos 

figyelemmel kísérését, a bűnnel, bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek 

feltárását és jelzését, a problémák megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi 

esetek megtárgyalását. 
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6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente értékeli a 

közbiztonság helyzetét, ehhez az e téren tevékenykedő szervek és szervezetek beszámolókat 

adnak, melyek az előző évi statisztikákat és fontosabb adatokat tartalmazzák. Ezen beszámoló 

keretében valósul meg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében 

foglalt kötelezettség teljesítése is, mely szerint a rendőrkapitány személyesen vagy 

képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ugyancsak 

ez a beszámoló szolgál a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettesének a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) 

bekezdésében foglalt azon kötelezettségének teljesítésére, hogy évente beszámol a hivatásos 

tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a 

település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. 

 

7.) A továbbiakban a Kethelyi út bevezető szakaszára, a Füzesi út bevezető szakaszára illetve 

a Széchenyi utca Rábatótfalu felőli részére is hasznos lenne sebességkijelző berendezés 

elhelyezése. Ezen kívül az Akasztó-domb alatt az Árpád utca bevezető szakaszán is, bár itt 

kisebb a forgalom. 

 

8.) Szentgotthárd az idegenforgalom területén jelentős lépéseket tett. Az idegenforgalmi 

koncepció alapján megindult fejlesztések, az élményfürdő átadása a turisták nagyobb számban 

való megjelenését jelenti. A vendégek megérkezése és itt tartózkodása közbiztonsági 

szempontból is hordoz kihívásokat.  

 

9.) Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány fő feladatának tekinti a riasztó 

rendszer bővítését, valamint az így befolyt pénzeszközöknek az Alapító céljának megfelelően 

történő felhasználását. 

 

10.) Szentgotthárd város területén az elmúlt évek alatt jelentősen megnőtt a Szentgotthárdra 

megélhetési okokból költöző külföldiek száma. Ez számtalan problémát vet fel közbiztonsági, 

szociális, egészségügyi, idegenrendészeti és gyámhatósági szempontból. Ennek kapcsán 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésén 

31/2015. számú Képviselő-testületi határozatában az alábbi, tíz pontból álló intézkedési tervet 

fogadta el: 

 

1) Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Szentgotthárdon tartózkodó 

külföldiek által okozott közbiztonsági problémák megoldása érdekében lehetőségei 

szerint fokozza a közterületi jelenlétet, a hozzá érkező bejelentések esetén biztosítson 

intézkedő rendőrjárőrt a helyszínre. 

 

2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a közterületi kamerarendszer adta 

lehetőségeket kihasználva lépjen fel különösen nagy súllyal a külföldiek által 

közterületen okozott jogsértések esetén. 

 

3) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal, a NAV, a Népegészségügyi Intézet illetve az önkormányzat megfelelő 

szerveinek bevonásával célzott ellenőrzéseket tartson a Szentgotthárdon tartózkodók 

lakóhelyén is. Amennyiben szükséges ehhez együttműködési megállapodás kötése, 
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akkor ennek koordinálását az önkormányzat is felvállalja. Kéri, hogy a lefolytatott 

ellenőrzésekről folyamatosan tájékoztassák Szentgotthárd Város Önkormányzatát. 

 

4) Felkéri Szentgotthárd oktatási intézményeinek vezetőit, hogy az intézményeikben 

előforduló, Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott súlyosabbnak 

minősülő eseteket jelentsék a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál is. 

 

5) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy a város utcáin őket leszólító, nekik árukat 

eladni kívánó idegenekkel ne álljanak szóba, tőlük ne vásároljanak, az ilyen 

tapasztalataikat haladéktalanul jelentsék a Rendőrőrsön vagy a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal által biztosított bejelentő vonalon. 

 

6) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, Szentgotthárd polgármesterét és jegyzőjét, 

hogy szervezzék meg a közterületeken lehetséges polgárokat érő zaklatások elleni 

fellépéshez ismeretterjesztő kiadvány (szórólap stb.) készítését és terjesztését. 

Szentgotthárd polgármestere vonja be ebbe a helyi médiumok képviselőit is. A 

közérdekű telefonszámok – ahol bejelentést lehet tenni – jelenjenek meg a 

kiadványban. 

 

7) Felkéri Szentgotthárd város polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot azokkal a 

szentgotthárdiakkal, akik a rendelkezésre álló információk szerint külföldiek számára 

lakásokat adnak ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy ezen külföldiek elszállásolása 

helyett az önkormányzat által indítandó, munkások elszállásolására irányuló 

önkormányzati programba kapcsolódjanak be. 

 

8) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kereskedelmi szálláshelyek 

folyamatos ellenőrzése során különösen nagy figyelmet fordítson a szálláshelyen 

huzamosabb ideje már ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésére.  

 

9) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesületet, hogy akár végezzen rendszeres 

ellenőrzést azokon a közterületi részeken, ahol a külföldiek általában csoportosulni 

szoktak. 

 

10) A gépjárműadó kivetésének lehetőségét meg kell vizsgálni a Szentgotthárdon 

huzamosabb ideje tartózkodó külföldi állampolgárok esetében. 

 

 

V. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Összefoglalva az eddig leírtakat megállapítható három prioritás, melyek a jövőbeni 

bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát meghatározzák: 

 

1.) Prevenciós programok 

 

Csak példát említve ennek fontosságára: a vagyon elleni bűncselekmények és 

szabálysértések jelentős részénél a sértett figyelmetlensége, nem kellő elővigyázatossága, 

hanyagsága is közrejátszott áldozattá válásában. Ezért az ennek megelőzését szolgáló 

kiadványok, műsorok, cikkek, rendezvények, előadások elsődleges fontosságúak. 
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De ide sorolható többek között a rendőrség azon tevékenysége is, amikor új vállalkozás 

megjelenésekor akár telepengedélyezési eljárás keretében bejárják a telephelyet, 

feltérképezik a helyszínt, javaslatokat tesznek a biztonsági intézkedések megtételére. 

 

2.) Közterületi jelenlét fokozása 

 

Ennek bűnözés-elrettentő hatása van, hiszen növeli a bűnöző kockázatát, a „lebukás‖ 

veszélyét. A rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek, a polgárőrségnek van ebben 

kiemelkedő szerepe. Pozitív és megtartandó gyakorlat, ha a településen megjelenő 

ismeretlen és bármilyen okból gyanúsnak tűnő személyeket és gépkocsik utasait a 

rendőrök ellenőrzik, őket kikérdezik jelenlétük okáról és céljáról. Ugyancsak fontos annak 

tudatosítása és a gyakorlat kialakítása arra vonatkozóan, hogy a megjelenő házaló 

kereskedők esetében bármely polgár rendőrségre tett jelzése esetén a rendőrjárőr rövid 

időn belül megjelenik és igazoltatja a házalókat, majd ha szükséges, intézkedést tesz. 

 

3.) Ifjúságvédelem 

 

Bár harmadikként soroltuk fel, de talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén. Nem 

csak az ifjúság áldozattá válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen 

fontos cél annak megelőzése, hogy bűnelkövetőkké váljanak. 

 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                            jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. április 19-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadása 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az 

önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint 

elkészítettük Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számszaki 

beszámolóját, mely a 2014. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 

alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 

Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a 

Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, 

kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, 

adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését 

évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.  

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az 

irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - 

szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.‖ 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító 

szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható 

összegéről.  

A)     Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

B)     Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi számviteli beszámolójának értékelése 

C)     Intézmények 2014. évi gazdálkodásának elemzése 

A)   Önkormányzati feladatellátás általános értékelése  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 

2014. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését 

biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.  
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények 

nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a 

működési és fejlesztési források növelését. A 2014. évben folytatódtak a korábban elkezdett 

pályázati projektek.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. évtől kezdődően a költségvetési rendeletben és 

a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Közös 

Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati 

törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Hivatal által végzett 

feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a 

szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.  

Az Önkormányzat és a Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel 

rendelkezik. A Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként 

működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja 

rendelkezésére. 

Államháztartási Belső Kontrollok 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási 

belső kontrollok működtetését írták elő 2013. évben a költségvetési szervek tekintetében.  

Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó részletes intézményenkénti 

beszámolót – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített szempontok szerint - az 

előterjesztéshez mellékeljük. 

Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:  

 a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes 

működését, 

 teljesítsék az elszámolási kötelezettséget, 

 a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, 

 a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen. 

Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes 

kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzés (FEUVE). 

2013. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, 

ellenőrzöttek voltak.  

A 2014. év folyamán a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló  6/2015. (II.27.) 

.önkormányzati rendeletet többször módosította.  

B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi számviteli beszámolójának értékelése  

I. Bevételi források és azok teljesítése  

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege 
3 355 805 eFt. 

Az év folyamán összesen  3 182 673 eFt bevétel realizálódott.  A módosított előirányzathoz 

viszonyítva a teljesítés 94,8%.  

I.1. Adóbevételek alakulása  

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami 

elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, 

talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott 
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helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő 

mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják. 

2014. évre az adóbevételi előirányzat 1 331 381 ezer forint (gépjárműadó nélkül). Az 

önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 99,1%-ban teljesültek, így a 

2014. évi zárásig összegszerűen 1 320 234 ezer forint adóbevétel realizálódott. 

 

Jogcím 

2014. évi 

módosított 

adóbevétel 

2014. év teljesült 

adóbevétel % 

ezer Ft ezer Ft 

Gépjárműadó 21 850 21 301 97,5 

Telekadó 11 533  11 507 99,8 

Idegenforgalmi 

adó 
10 057 9 864 98,1 

Iparűzési adó 1 308 711 1 297 956 99,2 

Pótlékok, 

bírságok 
1 500 1 441 96,1 

Talajterhelési díj 1020 907 88,9 

Összesen  1 354 949  1 343 194 99,1 

 

 

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparűzési 

adóból befolyó összeg. 

I.1.1 Adónemek részletezése  

Helyi iparűzési adó  

A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 96,6%-a, ezért  a helyi adók 

között meghatározó súlya van. 

2014. évre a módosított bevétel 1 308 711e Ft, melyből 1 297 956 e Ft teljesült, ami 99,6 %-

os  teljesítést jelent.  

Telekadó  

A telekadó módosított bevétele 11 533 e Ft, melyből 11 507 e Ft teljesült, mely 99,8%-os 

teljesítést jelent.  

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2014. december 31-i állapot szerint az 

adózók száma 39 fő.  

Idegenforgalmi adó  

Idegenforgalmi adó (nagyságrendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) a módosított 

bevétel 10 057 e Ft, melyből 2014. évben 9 864 e Ft teljesült, mely 98,1%-os teljesítést jelent. 

Az idegenforgalom igen alacsony, Szentgotthárd egy bezárt szállodával rendelkezik, a többi 

inkább panzió vagy hotel jellegű, kisebb vendégszámot befogadó kereskedelmi szálláshely. 

Idegenforgalmi adót fizetők száma 31 fő, az adó mértéke személyenként és 

vendégéjszakánként 455 Ft. 

Talajterhelési díj  

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 

2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja 

az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást 

választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok 

talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a 
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műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A beszedett talajterhelési díj az 

önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, 

valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel . 2014. évben ez 

az összeg 907 e Ft volt.  

Az adóbírság és a késedelmi pótlék 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1 500 e Ft, 

melyből 1 441 e Ft teljesült, mely 96,1%-os teljesítést jelent. Az adóhatóság szankciók 

csökkentését engedélyezte az adóhatóság az egyébként tőke tartozásokat megfizető 

vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. 

Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék 

beszedésének köszönhető.              

Követelés és hátralékkezelés  

A hátralék és követeléskezelés fontos részét képezi az adóigazgatási munkának. Az alapvető 

célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása, a 

hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.  

A végrehajtási feladatok során a hátralékkal rendelkező adózókat differenciáltan kezeljük, 

meghatározott prioritás mentén. A hátralékállomány egy jelentős része az előző évekről 

áthozott tartozás. Jelentős azoknak a tartozásoknak az aránya, amelyek a behajtandó 

állományban vannak nyilvántartásainkban, azonban valós eredmény a végrehajtás során 

elhanyagolható mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs, vagy nem 

található meg, ám felszámolási eljárás még nem indult vele szemben, vagy nem fejeződött be. 

2014. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás, 

munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként. 10 069 eFt adótartozás került behajtásra. 

I.2. 2014. évi közvetett támogatások  

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi 

adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként. 

Szentgotthárd Város Képviselő-testületének helyi adó rendelete telekadóban, iparűzési adóban 

és talajterhelési díjban tartalmaz adókedvezményeket, mentességeket. 

Szentgotthárd Adóelengedés 

méltányosságból 

(Ft)  

önkormányzati 

adókedvezmény (Ft)  

elévülés és 

behajthatatlanság 

miatti törlés (Ft)  

2014. adóév db összeg db összeg db összeg 

Telekadó       

Helyi iparűzési 

adó 

5 1 904 700 5 25 404 539   

Gépjárműadó       

Késedelmi 

pótlék 

1 2 108 405     

Összesen:    4 013 105  25 404 539   

 

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) 

szabályozza. Tekintettel arra, hogy meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év 

során és az adózók igen sok fizetési könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be az 

adóhatósághoz, így többnyire feltételhez kötötten engedélyeztünk fizetési halasztást, 

részletfizetést.   

A fizetési könnyítésben érintett adó nem minősül adóelengedésnek, így e tételek a követelés 

elengedésben nem szerepelnek, azokkal a bevételeket nem szükséges korrigálni. 

I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók  
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Gépjárműadó  

Gépjárműadót érintően az önkormányzatnál maradó adóbevételek 2013. évtől radikálisan 

csökkentek, mivel 2013. január 1-től a beszedett/befizetett adó 40%-a marad csak az 

önkormányzatoknál, mint megosztott bevétel, függetlenül attól, hogy egyébként az előző 

évekről áthúzódó követeléskezelés, végrehajtás eredményeként sikerült-e beszedni, illetve, 

hogy az adózó fizetési könnyítés során részletekben fizette-e meg. További bevétel 

csökkenést eredményezett, hogy 2013. július 1-től, a bevezetésre került E-útdíj kompenzálása 

céljából, a légrugós tehergépjárművek súlyadója a korábbi 1200.-Ft/megkezdett 100 kg-ról 

850.-Ft-ra csökkent. 

Gépjárműadó tervezett bevétel 21 850 eFt, melyből 21 301 eFt teljesült, mely 97,5%-os 

teljesítést jelent.   

Az adózók száma 2 957 fő.  

 

I.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása  

A 2013. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az 

önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatási struktúráját. A korábbi 

normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A finanszírozási 

rendszer módosítása mellett változtak az önkormányzat által ellátott feladatok is. Az ellátandó 

feladatok csökkenésével csökkent az önkormányzat számára biztosított központi költségvetési 

forrás összege is.  

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2014. évben a központi költségvetés az 

önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat. 

                                                                                                           adatok e Ft-ban 

Megnevezés  
Eredeti 

előirányzat  
Teljesítés  

1. Önkormányzatok általános működésének 

és ágazati feladatainak támogatása 
  

1.  

Önkormányzatok általános működési 

támogatása  

I. Helyi önkormányzatok működésének 

általános támogatása  

17 884 17 884 

2.  

Egyes köznevelési és 

gyermekétkeztetési feladatok tám.  

II. A tel. önk. egyes köznevelési és 

gyermekétk. feladatainak tám.  

171 648 163 741 

3.  

Szociális és gyermekjóléti feladatok 

támogatása  

III. A tel. önk. szociális és 

gyermekjóléti feladatainak tám.  

105 893 98 320 

4.  

Kulturális feladatok támogatása  

IV. A tel. önkormányzatok kulturális 

feladatainak tám.  

14 179 14 179 

2. Működési célú központosított támogatások 7 650 10 693 

3. 
Helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatás 
0 20 048 

4. 
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 

támogatás 
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5. Egyéb működési célú központi támogatás   

6. 
Felhalmozási célú önkormányzati 

támogatás  
0 16 695 

7. 
Egyéb különféle felhalmozási célú 

központi támogatás 
  

Központi költségvetéstől kapott 

költségvetési támogatása 
317 254 341 560 

 

Az eredeti előirányzatként tervezett 317 254 e Ft-hoz képest a 2014. év folyamán 341 650 e 

Ft összegben kerültek megállapításra többletforrások az önkormányzat részére az egyéb 

központi források terhére.  

I. 5. Egyéb bevételi források  

Felhalmozási jellegű bevételek  

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részét képezik a Tárgyi eszköz és inmateriáis javak 

értékesítése bevételei, amely 2014. évben 29 050 eFt összegben teljesült.  

Egyéb sajátos bevételek  

Egyéb sajátos bevételként került 509 eFt folyt be. 

Támogatási bevételek  

Az önkormányzat költségvetésben jelentős összeg,  összesen 147 023 eFt támogatás érkezett 

az önkormányzathoz.  

II. Kiadások alakulása  

II.1.  Kiadások elemzése  

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 3 355 805 eFt, melyből 

2 731 957 eFt teljesült, ez 81,4%-os teljesítésnek felel meg.  

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként az 1-2-3. számú melléklet tartalmazza, 

intézményenkénti bontásban kerülnek bemutatásra. A felhalmozási kiadásokat a 4. számú 

mellékletben mutatjuk be. A tartalék előirányzatokat a 6. számú melléklet tartalmazza. 

A működési kiadások legjelentősebb részét képezik 2014. évben  Felhalmozási kiadások . 

Önkormányzati szinten a kiadások a következőképpen alakultak: 

 

 

Kiadási jogcímek 2014. év (e Ft) 

kiadások  

1. Személyi juttatások 315 047 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 88 524 

3. Dologi kiadások 662 930 

4. Ellátottak pb juttatása 24 683 

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell. 61 936 

Támogatásértékű kiadások 381 091 

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 59 088 

Elvonások és befizetések 3 832 

Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre 102 950 

Felhalmozási kiadások 1 091 082 
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Finanszírozási kiadások 2 730 

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 731 957 

  

 

A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal 

kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2014. év folyamán: 

eFt 

Útfelújítások 75 713 

Zeneiskola tetőfelújítás 12 175 

Mozi épület belső átalakítása 32 837 

Önkormányzati bérlemények felújítása 31 534 

Parkoló bővítés 6 650 

Közösségi közlekedés fejlesztése (pályázat) 13 343 

Műfüves labdarúgó pálya 53 935 

Gimnáziumi díszudva 9 699 

Bölcsőde térburkolata 10 206 

Óvoda felújítása 9 127 

Tekepálya fejlesztés (berendezés beszerzése) 25 010 

Napelem Széchenyi 50 503 

Napelem SZEOB 27 107 

Kalandpark kialakítása 9 053 

 

 

A támogatásértékű kiadások tartalmazzák az intézmények és a Társulás részére történő 

pénzeszközátadást.  

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások az előző évhez képest 

jelentősen emelkedett. Ennek oka, hogy a 100%-os tulajdonú Gotthard Therm Kft 

kezességvállalójaként az önkormányzat már tőketartozást is törlesztett. 

A szociális kiadások : Az eseti támogatások és a nem kötelező ellátások esetén a felhasználás 

az előirányzatoknak megfelelően alakult. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a 11. sz. melléklet 

mutatja be. 

 

II.2. Finanszírozási műveletek  

A 2014. évi zárszámadási rendelet összességében 717 575 eFt finanszírozási bevételt 

tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:  

-         a 2013 évi pénzmaradványt  709 537 eFt összegben. 

-        államháztartáson belüli megelőlegezést 8 038 eFt összegben 

II.3. Pályázati forrásból megvalósított beruházások  

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során a pályázati projektekkel kapcsolatosan az 

alábbi pénzügyi teljesítések történtek: 

 

Pályázat megnevezése/Uniós pályázat, egyéb pályázat  Bevételek  Kiadások  

1.  Itthon vagy - 44/2014 (IX 5.) BM 360.000,- 360.000,- 
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Magyarország 

szeretlek  

rendelet 

lezárt 

2.  
Szentgotthárdi- 

gyermek kalandpark 

Leader pályázat, 

8618673171 

azonosítószám 

lezárt 

6.138.536,- Ft 8.167.680,- Ft 

3. 

Szentgotthárdi 

Horgász Egyesület 

információs táblák 

kihelyezése 

Leader pályázat, 

8618274114 azonosító 

szám (a Horgász 

Egyesület nyújtotta be a 

projektet, az 

Önkormányzat 

gondoskodik ennek 

előfinanszírozásáról) 

folyamatban 

692.150,- Ft 990.600,- Ft 

4. Mental Health 
SI-HU-1-2-010 

lezárt 
0,- Ft 0,- Ft 

  5. 

Szentgotthárd-

Luzern energiaváros 

projekt 

TPPA/2011/03/0757/2011 

lezárt 
 4 267 690 

6. 

Közösségi 

közlekedés 

fejlesztési 

NYDOP-3-2.1/-12-2012-

00003. 20/2013. 

folyamatban 

13 734 474 13 734 474 

7. 
Önkormányzati 

szervezetfejlesztés 
ÁROP1.A.5-2013.lezárt 0 13 762 474 

8.  
Napelem Széchenyi 

I.Ált.Iskola 

KEOP 4.10./A/12-2013-

1295 lezárt 
4 466 501 49 073 241 

9.  Napelem SZEOB 
KEOP 4.10./A/12-2013-

1291 lezárt 
2 017 182 26 373 616 

10. 
Műfüves labdarúgó 

pálya 
folyamatban 86 836 433 64 920 839 

11. 

A béke nevében 

Leader pályázat 

(Vasvár) 

folyamatban 10 108 450 12 231 586 

 

III. Maradvány alakulása  
A Zárszámadási rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2014. évi felhasználható maradványát.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a maradvány összesített adatait:  

Megnevezés  Önkormányzat  

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal  

Intézmények  Összesen  

Összes maradvány 399 916 11 966 38 834 450 716 

Felhasználható maradv. 21 106 9 369 30 241 60 716 
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A 2015. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2014. évi kötelezettségvállalások áthúzódó 

tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe 

vettük: előző évi maradvány igénybevételeként a 2015. évi eredeti  költségvetésbe 390 000 

eFt épült be a bevételi és a kiadási előirányzatok közé.  

A 2015. évi eredeti költségvetésben már szereplő áthúzódó kötelezettségvállalások tételeit a 

2014. évi beszámolóban a kötelezettséggel terhelt maradvány összegének meghatározásánál 

vettük figyelembe.  

A hatályos jogszabályok alapján megállapított intézményi a fenntartó önkormányzat által 

elvonásra kerülnek. Az elvont maradvány összeget a jogszabályi előírások alapján a 2015. évi 

költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani, a fennmaradó maradvány összeg a 

költségvetési tartalékba kerül.   

IV. Mérlegtételek alakulása  

Szentgotthárd Város Önkormányzata mérlegtételek alakulását a zárszámadási rendelet 

tervezet 7. számú melléklete tartalmazza. 

IV.1. Eszközök állományának alakulása  

A befektetett eszközök nettó értéke 2014. évben 7 329 295 e Ft. A költségvetési évben 

esedékes követelések mérlegsor egyenlege 84 887e Ft. Költségvetési évben esedékes 

kötelezettségként 4 480 e Ft-ot tart nyilván az Önkormányzat. A pénzeszközök záró értéke 

2014. december 31-én 465 178e Ft. Az önkormányzat könyveiben szereplő pénzeszköz  

tartalmazza a pályázati számlák egyenlegét és a 2015. évben felhasználandó összegeket is. A 

követelésekre vonatkozóan a Számviteli Politikában meghatározottak alapján értékvesztés 

elszámolására került sor. 

Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből: 

Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása, 

amortizációja mekkora forrást igényel.  

Az eszközök elhasználódási fokát az alábbi mutatószám jelzi: 

Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.  

Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző 

mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja: 

 

Számviteli kategória 
Értékek 

(e Ft) 

Immateriális javak 

Bruttó érték 77 188 

Értékcsökkenés 73 546 

Elhasználódási 

fok 
95,3% 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 

Bruttó érték 8 593 044 

Értékcsökkenés 2 370 549 

Elhasználódási 

fok 
27,6 

Gépek, berendezések, 

felszerelések 

Bruttó érték 466 968 

Értékcsökkenés 341 305 

Elhasználódási 

fok 
73,1 

Járművek Bruttó érték  
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Értékcsökkenés  

Elhasználódási 

fok 
 

Eszközök összesen 

Bruttó érték 9 137 200 

Értékcsökkenés 2 785 400 

Elhasználódási 

fok 
30,5 

 

Az eszközök elhasználódása foka összességében 30,5%-on alakul.   Kedvező, ha értéke minél 

közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az 

működtetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az 

önkormányzatnál.  

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében felújításokra 256 031e/Ft-ot, egyes 

beruházásokra 485 738 e/Ft-ot tervezett, melynek célja a város színvonalas működtetésének 

megőrzése. 

 A 2014. évi költségvetésben sajnos nem tudtunk a pótlásra tartalékot tervezni, csak a 

legszükségesebbekre.  A 2015. évi költségvetésben  sem állt módjában az önkormányzatnak e 

célra tartalékot képezni. 

IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből  eredő kötelezettségek alakulása 
A hitelek és lízing állományának alakulását a zárszámadási rendelet 11. számú mellékletében 

részletezésre került a hitelek és lízing állománya.  

2014. évben a fennmaradó fejlesztési-, illetve lízing összege is konszolidálásra került. 

Folyószámla hitelünk nincs. 

Az önkormányzat 2014. évben a Gotthard Therm Kft-nek 21 700 eFt tagi kölcsönt is 

biztosított. 2014. évben az Önkormányzat a Kft részére bocsátott a jegyzett tőke emelésre 100 

eFt-ot, tőketartalékba pedig 116 072 559 eFt-ot a korábban nyújtott meg nem fizetett tagi 

kölcsönökből. 

C) Intézmények 2014. évi gazdálkodása  

A 2014. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1-2-3-4-5.számú mellékletében 

bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai   

A saját bevételek az eredetileg tervezett  26 851 e/Ft-hoz képest 29 960 e/Ft-os összegben 

teljesültek. 

A kiadások az eredetileg tervezett 959 094 e/Ft előirányzathoz képest 950 350 e/Ft-ban (99%) 

realizálódtak. A kiemelt előirányzatok közül a személyi kiadások növekedtek a legjelentősebb 

mértékben. A személyi kiadások eredeti előirányzata nem tartalmazta a közfoglalkoztatottak 

személyi juttatásait, amely az eredeti költségvetésben a céltartalékok között került 

megtervezésre, majd a tényadatok ismeretében került a személyi juttatások és járulékok közé 

átcsoportosításra.   

Az intézmények 2014. évi pénzügyi szöveges beszámolóját az előterjesztés  2. számú 

melléklete tartalmazza. 

Hatásvizsgálat rendelethez: 
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit, és megállapítottuk, hogy  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a törvényekben előírt egyik 

legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. 

Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  
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aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a 

költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a 

társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.  

ab) környezeti és egészségi következményei: közvetlen hatása nincs 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a zárszámadás elkészítése és a rendeletben 

előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően 

adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs.  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal 

jár, így elfogadása kötelező 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : 

rendelkezésre állnak a feltételek 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-

tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.  

Bevételeink elsősorban az adóbevételek kedvező alakulása miatti többletforrások lehetővé 

tették, hogy 2014. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított 

legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások. 

illetve új pályázatok benyújtásával és saját források igénybevételével megteremtődjenek a 

további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a 

költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső források bevonására nem 

volt szükség. 

 

V. Éves belső ellenőrzési jelentés 

A 2014. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként olvasható. 

A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak 

szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete számára.  

 

 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházásaink és felújításaink döntő 
többségét sikerült megvalósítanunk, illetve a kivitelezés ütemének megfelelően 

megkezdenünk és előkészítenünk. Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési 

feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét. 

Kérem a Tisztelt Testületet az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadását tartalmazó határozati 

javaslat elfogadását és  a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására! 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi éves ellenőrzési 

jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
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Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2015. április 16. 

         Huszár Gábor   

        Polgármester 

 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 

2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.26.) 

Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

 

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetésének  

a.) kiadási főösszegét 2 731 957 e/Ft-ban azaz forintban, 

b.) bevételi főösszegét 3 182 673 e/Ft-ban azaz  forintban, 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

szolgáló pénzforgalom nélküli bevétek összege 717 515 e/Ft,  

előző évi pénzmaradvány igénybevétele:    709 537 eFt 

Államháztartáson belüli megelőlegezés:       8 038 eFt 

 

(3)Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozását 

meghaladó külső finanszírozást szolgáló hitelek összege:  0 e/Ft, melyből 

a)működési célú hitel:  0  e/Ft 

b)felhalmozási célú hitel:  0 e/Ft. 

 

(4) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlegadatait 

az 1.-2. melléklet tartalmazza. 



 
182 

 

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 eredeti bevételi előirányzat:  2 814 489 e/Ft, 

 módosított bevételi előirányzat: 3 355 805 e/Ft, 

 bevételi teljesítés:   3 182 673 e/Ft  

 

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Intézményi működési 

bevételek 

174 842 232173 207 07 

Önkormányzatok 

sajátos m,űködési 

bevételei 

1 160 500 1 354 949 1 343 194 

Működési 

támogatások 

317 254 324 865 324 865 

Egyéb működési 

bevételek 

246 946 278 636 268 172 

Felhalmozási és 

tőkejellegű bevételek 

131098 29 326  29 050 

Felhalmozási 

támogatások 

0 16 695 16 695 

Egyéb felhalmozási 

bevételek 

260 371 273 069 147 533 

Támogatási 

kölcsönök visszat. 

igénybevét. 

0 128517 128 517 

Költségvetési hiány 

belső finanszírozása: 

pénzmaradvány 

ig.vét. 

523 478 709 537 709 537 

Költségvetési hiány 

külső finanszírozása: 

hitelek 

0 0 0 

Összesen: 2 814 489 3 555 805 3 182 673 

  

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. 

 

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

eredeti kiadási előirányzat:   2 814 489 e/Ft, 

 módosított kiadási előirányzat:  3 355 805 e/Ft, 

 kiadási teljesítés:    2 731 957 e/Ft 

 

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: 

 

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 
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Személyi juttatás 307 599 331 410 315 047 

Munkaadót terhelő 

jár. 

85 538 94 101 88 524 

Dologi kiadások 642 701 747 875 662 930 

Ellátottak pénzbeni 

jutt. 

34 192 27 441 24 683 

Egyéb működési 

kiadás 

433 331 445 009 444 011 

Felhalmozási kiadás 470 383 746 737 485 738 

Felújítási kiadás 239 548 283 416 256 031 

Egyéb felhalmozási 

kiadás 

311 011 356 667 349 313 

Támogatási 

kölcsönök nyújtása 

100 000 102 950 102 950 

Tartalék 190 186 209 431  

Befektetési 

c.részesedés 

   

Hitelek  0  2730 2 730 

Összesen: 2 814 489 3 355 805 2 731 957 

 

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2.,3. és 4. mellékletek 

tartalmazzák. 

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 

7. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: 

 Eszközök: 9 550 990 e/Ft 

 Források: 9 550 990 e/Ft-ban állapítja meg. 

 

 

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi maradványa 60 716 e/Ft  

(2) A felhasználható maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

költségvetési szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá: 

 

Intézmény Felhasználható maradvány (e/Ft) 

összesen 

Önkormányzati Közös Hivatal 9 369 

Rendelőintézet 28 553 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 1 688 

Önkormányzat 21 106 

Pénzmaradvány összesen: 60 716 

 

 

6.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően  

2.990  e/Ft visszafizetési kötelezettsége van 

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet 

tartalmazza. 

8.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre 

átszámított létszámát a 9. melléklet tartalmazza. 
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9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2014. 

évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 10. melléklet szerint fogadja el. 

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja 

el. 

11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves 

kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint 

fogadja el. 

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezetei 

közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint kötelesek közzétenni.  

13.§  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor        Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§: 

A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak 

finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), 

mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1. melléklet 

tartalmazza. 

2.§ 

A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / 

kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.  

A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont 

mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként 

és feladatonkénti bontásban mutatja. 

A 5. melléklet tartalmazza az intézményi  működési bevételek, az önkormányzati sajátos 

működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a 

támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök 

visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-, 

módosított előirányzat és teljesítés bontásban. 

3. § 

A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és 

teljesítés bontásban. 

A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatok, a 2. melléklet - összevont 

mérlegadatok működési-, és felhalmozási bontásban, a 4. melléklet –a működési kiadásokat 

címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és 

felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban. 

4.§ 

A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról. 

5.§ 

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható 

pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az 

intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit. 

A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként. 

6.§ 

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az 

Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján 

 

7.§ 

Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolójának jóváhagyásáról rendelkezik a rendelet 7., 8. 

és 9. mellékleteiben rögzített tartalommal.  

8. § 

Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 11.  mellékletben rögzített 

bontásban. A 12. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak létszámának 

alakulása. 

9. § 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza az Ámr.-ben rögzített 

szempontoknak megfelelően. 

10. § 

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti 

bontásban amit a 14.  melléklet részletez. 

11.§ 
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Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. mellékletben foglaltakra 

tekintettel rendezi. 

12.-13.§ 

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba 

lépésre vonatkozóan. 

  

Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 53.§(1) .bekezdése 

teszi szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2014. évi 

költségvetés végrehajtásáról. 
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NYILATKOZAT 

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint) 

 

A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére 

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a 

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 

folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem 

eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és 

működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, 

belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú 

munkavégzés lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. 
szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 

működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és 

alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket 

szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves 
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kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú 

területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások 

felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek 

következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi 

folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő 

dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, 

vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, 

apparátusi értekezletek útján biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a 

gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, 

Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső 

ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes 

vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő 

feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és 

pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá 

tartozó egység munkájáról.  

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs 

technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az 

alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az 

alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a 

feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások 

kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, 

működtetését teremtik meg. 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – 

nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2015……... 

P. H. 

         Dr. Dancsecs Zsolt  

          Jegyző 
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