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TARTALOMMUTATÓ 

 

1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító  

Okiratának módosítása. 

2. Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való 

bevonására. 

3. Kutyamenhely (ebrendészeti telep) működtetése. 

4. Támogatási szerződés kötése a  Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek 

Egyesületével.   

5. Civil keret felosztása. 

6. Koszár Zsolt támogatási kérelme. 

7. Skorpió Kick-Box SE kérelme. 

8. Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. („Partium”  AMI) kérelme. 

9. Áramforrás kiépítése. 

10. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

11. A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet és a lakások 

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

megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet  módosítása. 

12. Az új „városközponti” parkoló megépítésével kapcsolatos közlekedésszervezési 

kérdések, fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása, fizetőparkolók üzemeltetése. 

13. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása.     

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

határozatokról. 

15. Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények beszámolója a 2014/2015-ös  

tanév tapasztalatairól. A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbavétele. A 

feladatellátásban a Klik-kel való együttműködés lehetőségeinek vizsgálata. 

16. Közterület-fenntartási, -fejlesztési cselekvési terv felülvizsgálata. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító 

Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A SZEOB Alapító Okirat dokumentumának módosítása a 112/2015. sz. Képviselő-testületi 

határozat 2. pontja alapján szükséges, illetve az utolsó módosítás között eltelt időszakban az 

Államkincstár által jogszabályi értelmezés is történt, ami miatt a pontosítás szintén aktuális. 

  

Mind Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mind az intézményt 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetértett 

azzal, hogy 2015. szeptember 1. időponttól a SZEOB Játékvár Óvodájában a 11 csoport 10 

csoportra csökkenjen.  

 

Ezen döntés intézményi átszervezésnek minősül. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 84. § (3) alapján a fenntartó  - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési 

évben óvodát nem szervezhet át, fenntartói jogát nem adhatja át. A (7) bekezdés kimondja, 

hogy a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtásának évében május utolsó 

munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban.  

 

A fentiek alapján a SZEOB Alapító Okiratának módosítása szükséges, ezt terjesztjük most a 

Tisztelt Képviselő-testület elé. A módosító okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete, a 

törlésekkel, módosítással egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 2. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

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

módosított Alapító Okiratát jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati  javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Kovács Tiborné igazgató 

     

Szentgotthárd, 2015. június 09. 

          Huszár Gábor 

           polgármester 

Ellenjegyezte: 
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Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

1. sz. Melléklet 

Okirat száma:1679-3/2015. 
 

Módosító okirat 
A Szentgotthárd és  Kistérsége Egyesített  Óvodák és Bölcsőde Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 25. 
napján kiadott 1679/2015. számú  alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21.§, 83 § (3)-(4) bek., 84.§ ( 3) , (7) bek.  alapján Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete ………../ 2015. számú , Magyarlak Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete   …………../ 2015. számú, Csörötnek Község 
Önkormányzata  Képviselő –testülete …………../ 2015. számú határozatára 
figyelemmel  a következők szerint módosítom 
 
1. .................................................................................................................................. A

z Alapító Okirat 1.2.2 pontja jogszabályi értelmezés alapján pontosításra 
kerül az alábbira: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.16. 

2.      Az Alapító Okirat 6.4 pontja az alábbiakkal egészül ki: 
    6.4.1.1. székhely: 10 csoport 
    6.4.2.1.tagintézményként: 1 csoport 
3.      Az Alapító Okirat 6.4.3. pontja jogszabályi értelmezés alapján pontosításra  
         kerül az alábbira: 

6.4.3.A nem köznevelési feladatot ellátó telephely( bölcsőde ) :     

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

68 

 
4.    Az Alapító Okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban a 7. pont  
alatt szerepel- helyébe  a következő rendelkezés lép: 

 
Jelen Alapító Okiratot 2015. szeptember 01. napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.március 25. napján kelt , 1679/2015. számú  
alapító okiratát visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 01. naptól  kell alkalmazni. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2015. június 24. 
                                                                        P.H. 

Huszár Gábor  polgármester 



 4/137 

P.H. 

Monek Gyula    polgármester 

P.H. 

Kocsis Zsolt    polgármester 
 
Dr.Dancsecs Zsolt  jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. Melléklet 

Okirat száma: 1679-2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített  Óvodák és Bölcsőde  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv 
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1.1.1. ....................................................................................................................................... m
egnevezése:  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák  és Bölcsőde  

1.1.2. ....................................................................................................................................... r
övidített neve: SZEOB 

1.2. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ....................................................................................................................................... s
zékhelye:  9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.14. 

1.2.2. ....................................................................................................................................... t
elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.16. 

2. ....................................................................................................................A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 

2.2. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

  megnevezése székhelye 

1 Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér  11. 

2 Magyarlak Község Önkormányzata 9963  Magyarlak , Kossuth L. u.  173. 

3 Csörötnek   Község Önkormányzata 9962  Csörötnek, Vasúti u. 5. 

 

2.3. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Óvoda 9970  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

2 Tapsifüles Óvoda 9952  Gasztony , fő utca 20. 

3 Kerekerdő  Óvoda  9954 Rönök, Petőfi S. utca 16. 

3. ....................................................................................................................A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. ....................................................................................................................................... m
egnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. ....................................................................................................................................... s
zékhelye:       9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. ....................................................................................................................A
 költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ................................................................................................................................................ A 

költségvetési szerv közfeladata: 

- óvodai nevelés, köznevelési feladat 

-bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása 

4.2. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai  nevelés 

4.3. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az óvodai nevelés; a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése ( székhelyen 1-1 óvodai 

csoportban  szlovén és német, a Csillagvirág  Tagóvodában  kizárólag magyar nyelven roma 

óvodai nevelés ); a kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és 

halmozottan hátrányos  helyzetű gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program szerinti  nevelése a Csillagvirág 

Tagóvodában ( fejlesztő nevelés ); sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása ( mozgásszervi,  beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos 

tanulási, figyelem –vagy magatartásszabályozási zavarral küzd ) 
 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 

napközbeni ellátása, melyet meghatározó jogszabályok - az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről – alapján lát el. 

4.4. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés,  ellátás szakmai feladatai 
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4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

8 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

10 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

12 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

13 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

14 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

4.5. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Szentgotthárdi  kistérség közigazgatási  területe. A  felvételnél a Szentgotthárdi székhely  

óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban  a Szentgotthárdon , a tagóvodák 

esetében elsősorban  az adott  tagóvoda  településén  lakóhellyel  vagy tartózkodási 

hellyel  rendelkező  gyermeket kell  felvenni az intézménybe,  azt követően pedig a 

maximális  férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

5. ....................................................................................................................A
 költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

tanácsa nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992, évi XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört 

a Társulás elnöke gyakorolja.            

5.2. ................................................................................................................................................ A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII.  törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 
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3 megbízási jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

4 

közfoglalkoztatotti 

jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

6. ....................................................................................................................A
 köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. ................................................................................................................................................ A 

köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. .................................................................................................................................... me

gnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

6.1.2. .................................................................................................................................... 99

70 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

6.2. ................................................................................................................................................ A 

köznevelési intézmény 

 

6.2.1. .................................................................................................................................... t
ípusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai 

intézményegységgel, és egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési 

tevékenységet ellátó bölcsődei egységgel. 

 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény  4.§  1. a.) óvodai nevelés, b.) nemzetiséghez tartozók óvodai 

nevelése, r.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai  nevelése és iskolai  nevelése-oktatása. 

 

6.2.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A vonatkozó jogszabályok szerint a   

         gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Szentgotthárdi Közös  

         Önkormányzati Hivatal  ( 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ) látja el  

          az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési  megállapodás alapján. 

6.3. ................................................................................................................................................ A
 köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág 

Tagóvodája 

9962 Csörötnek , Vasúti utca 16. 

2 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 9963 Magyarlak, Temető utca 1. 
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Óvodák és Bölcsőde Micimackó 

Tagóvodája 

6.4. ................................................................................................................................................ A
 feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.4.1. .................................................................................................................................... szé

khelyén:   240 

   6.4.1.1. székhely:  10 csoport 

6.4.2. .................................................................................................................................... tag

intézményében: 

 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág 

Tagóvodája 

25 

2 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Micimackó 

Tagóvodája 

25 

6.4.2.1.tagintézményenként: 1 csoport  

6.4.3.A nem köznevelési feladatot ellátó telephely( bölcsőde ) :     

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

68 

 

6.5. ................................................................................................................................................ A
 feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés 

joga vagy a 

vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 

9970 Szentgotthárd , Kossuth L. u. 

14. 

1034/2  Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata 

óvodai 

nevelés 

2 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 

16. 

1034/2  Szentgotthárd 

Város 

Önkormányzata  

bölcsődei 

ellátás  

3 

9963 Magyarlak , Temető u. 1. 500/3  Magyarlak 

Község 

Önkormányzata 

óvodai 

nevelés 

4 
9962  Csörötnek,  Vasút u. 16. 455/1  Csörötnek 

Község  

óvodai 

nevelés 
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Önkormányzata 

 

7.Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a 2015. szeptember 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2015.március 25. napján kelt , 1679/2015. számú  alapító okiratát 

visszavonom. 

Kelt: Szentgotthárd, 2015.június 24. 

                                                                 

 

                                                                       P.H. 

Huszár Gábor    polgármester 

P.H. 

Monek Gyula    polgármester 

P.H. 

Kocsis Zsolt    polgármester 
 

 
Dr.Dancsecs Zsolt  jegyző 
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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

Tárgy: Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való 

bevonására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Alulírott Lábodi Gábor a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentgotthárd város 

önkormányzati képviselője kezdeményezem a T. Képviselő-testületnek, hogy településünkön 

szerveződjék meg az önkormányzat működését segítő Ifjúsági Önkormányzat a településrész 

önkormányzat mintájára (Mötv.62.§). 

Az ifjúsági önkormányzat célja a fiatalok összefogása, érdekeinek képviselete és 

megjelenítése, bevonása az őket érintő önkormányzati döntésekbe, valamint a jövő tudatos 

állampolgáraiban a lokálpatriotizmus és önkormányzati működés megismertetése és 

elsajátítása. 

A települési önkormányzat, ha másként nem rendelkezik, az éves költségvetési rendeletében 

pénzügyi forrást biztosít az ifjúsági önkormányzat működéshez, mellyel az Ifjúsági 

Önkormányzat önállóan gazdálkodik és az önkormányzat zárszámadásával egyidejűleg 

elszámol a felhasznált költségvetési kerettel. 

Az ifjúsági önkormányzat tagja lehet minden 16. életévét betöltött helyben lakó magyar 

állampolgár maximum 25. életévének betöltéséig.  

Az Ifjúsági Önkormányzat önállóan működhet, meghatározhatja saját céljait, feladatait, saját 

Szervezeti és Működési Szabályzatában, melynek összhangban kell lennie a települési 

önkormányzat SZMSZ-VEL. Évente legalább 4 alkalommal kell üléseznie. 

Az Ifjúsági Önkormányzat tagsága demokratikus választással, vagy az ifjúsági szervezetek, 

diák- és hallgatói önkormányzatok delegálásával, vagy ezen lehetőségek valamilyen 

kombinációjával jön létre. Az Ifjúsági Önkormányzat elnökét a delegáltak maguk közül 

választják évenként. Az esetleg kieső delegáltat a delegáló szervezet egy hónapon belül 

pótolja. 

A települési Önkormányzat egy választott képviselője állandó megbízottként az Ifjúsági 

Önkormányzattal rendszeresen kapcsolatot tart. Segíti az Ifjúsági Önkormányzat 

tevékenységének adminisztrációs és dokumentálási feladatait. 
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Az Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezési és véleményezési és tanácskozási jogkörrel 

rendelkezik a települési és nemzetiségi önkormányzatok minden olyan döntésében, 

feladatában, mely közvetlenül érinti a települési ifjúság oktatási, nevelési, gyermekvédelmi, 

sport és kulturális érdekeit (pl.: pályázatok, ösztöndíjak, táborozások, művészeti iskolák 

tevékenysége, eszközbeszerzések). 

Az Ifjúsági önkormányzat feladatai közé tartozik, ha az önkormányzat másként nem 

rendelkezik: 

-  ifjúsági és gyermek programok szervezése, így különösen drogprevenciós előadások 

és a tartalmas szabadidő eltöltését segítő sporttevékenységek szervezése; 

- az identitás érzés erősítése érdekében a helyi értékvédelmi feladatokban és 

hagyományőrzésben való közreműködés, 

-  a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a környezettudatos, az önellátó életmódra 

nevelő programok szervezése (ifjúsági közösségi kert létrehozása); 

- a fiatalok kapcsolattartásának és együttműködésének elősegítése; 

- az önkormányzat gyermekeket és fiatalokat érintő döntéseiben az érintettek érdekeinek 

megjelenítése; 

- a településen élő fiatalok érdekképviselete; 

- helyi problémák felvetése, azokra megoldások keresése, és továbbítása az 

önkormányzat felé; 

- a fiatalok segítés a pályaválasztásban; 

- a fiatalok figyelmének felhívás pályázati lehetőségekre 

Kérem, hogy az indítványról az SZMSZ 41. § - a alapján a szavazás név szerint történjen. 

 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország a fiatalok érdekeinek érvényesítésében igen nagy elmaradásban van. A 

döntéseknek ez a korosztály rendre elszenvedője és nem pedig alakítója. Ennek következtében 

az ifjúság eltávolodott a politikától és a közélettől, mind országos, mind helyi szinten. Azért, 

hogy ez megváltozzon és a fiatalok öntudatos, a politikai rendszert ismerő választókká 

váljanak az önkormányzatnak is aktívan tennie kell. 

Komoly aggodalomra ad okot, hogy a fiatalok egyre gyakrabban döntenek a település 

elhagyása mellett, ami igen káros demográfiai folyamatokhoz vezet. Számukra a lakhatási- és 

munkalehetőségen túl olyan jövőképet szükséges helyben biztosítani, amely érdekeltté teszi 

őket a maradásban. Ebben pedig az önkormányzatnak is felelősség van. A jövőképen túl 

pedig fontos szempont, hogy a mindennapi időtöltésükhöz megtalálják-e azokat a 

programokat, amelyek ezt a korosztályt érdeklik. Ellenkező esetben ezeket más településen 

fogják megkeresni. 

Szükség van tehát olyan szervezeti keretekre, amelyek ezeket a problémákat az érintettek 

bevonásával kezelni tudják, vagyis alkalmas érdekérvényesítésre, tudatos és a politikai 

folyamatokat ismerő fiatalok nevelésére, valamint tartalmas programok szervezésére. Olyan 

intézményre, amelyen keresztül a helyi fiatalok problémái felszínre juthatnak, hogy az 

önkormányzat orvosolni tudja azokat. Szükséges, hogy ennek a feladatnak az 
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önkormányzatunk az élére álljon, és megteremtse a feltételeit Ifjúsági Önkormányzat 

létrehozásának. 

Az Ifjúsági Önkormányzatok intézménye nem új Magyarországon, az ország több településén 

működik jól ma is. Számos eredményt tudhatnak maguk mögött, képesek voltak a politikát 

közelebb hozni a fiatalokhoz, megismerni az ifjúság helyi problémáit és tartalmas 

programokat szervezni. Fontos, hogy településünk is mielőbb csatlakozzon ezekhez a pozitív 

példákhoz. 

A javaslat az ehhez szükséges munka első lépése, mely igen tág keretek között határozza meg 

az Ifjúsági Önkormányzat működési feltételeit és feladatait. Mindezzel nagy mozgásteret 

biztosítva az önkormányzatnak és a fiataloknak az ideális működés kialakítására. 

Ezekre tekintettel kérem, hogy a T. Képviselő-testületet támogassa a javaslatot! 

 

Határozati javaslat 

A.) Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd városában az 

ifjúsági önkormányzat megalakítását támogatja. Az Ifjúsági Önkormányzat működésének 

2015. szeptember 1-i megkezdéséhez az alábbi előkészületeket rendeli el: 

1. Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, hogy az SZMSZ 

módosításával, vagy önálló önkormányzati rendelet megalkotásával, esetleg 

önkormányzati alapítású civil szervezetként működtetve jöhet létre az ifjúsági 

önkormányzat. Ezt követően a szükséges jogi előkésztületeket tegye meg a hatáskörök 

biztosításához. 

felelős: jegyző; 

határidő: 2015.július 15. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben biztosítson 

elkülönült keretet az ifjúsági önkormányzat működtetésére; 

felelős: polgármester; 

Határidő: 2015. július 15. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a településen működő gyermek és ifjúsági 

intézményekkel szervezettekkel felvéve a kapcsolatot véleményüket kéri az ifjúsági 

önkormányzat belső működési rendjének kialakításához. 

felelős: polgármester; 

határidő: 2015. augusztus 31. 

4. A feladat végrehajtásnak koordinálásával a képviselő-testület megbízza: 

XY tanácsnokot / alpolgármestert / indítvány tevő képviselőt, aki minden munkaterv 

szerinti testületi ülésen tájékoztatást ad jelen határozat végrehajtási fázisáról a 

napirendek előtt 2 percben. 

Felelős: XY tanácsnok / alpolgármester / indítvány tevő képviselő; 

határidő: munkaterv szerint; 
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B.) Szentgotthárd város képviselő-testülete az ifjúsági önkormányzat megalakítását nem 

támogatja; Felkéri a jegyzőt, hogy a napirendi javaslat megtárgyalásáról szóló jegyzőkönyvi 

kivonatot és a javaslatot elutasító határozatot – a név szerinti szavazás eredményével – az 

indítványt tevő képviselő részére megküldeni szíveskedjék a jegyzőkönyv elkészültét követő 

3 napon belül. 

Felelős: Jegyző; 

Határidő: testületi ülés napja +15 nap +3 nap; 

Kelt: Szentgotthárd 2015. június 11. 

Lábodi Gábor s.k.  

Önkormányzati képviselő, Jobbik 

Ellenjegyzés: 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére. 

 

Tárgy : Kutyamenhely (eb rendészeti telep) működtetése)  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd hrsz.0211/4  ingatlanon elkészült és megtörtént a műszaki átadás-átvétele a 

leendő kutyamenhelynek. Mivel a létesítmény épületei építési engedély kötelesek ezért a 

használatbavételi engedélyt az építéshatóságtól megkértük.  

A kötelező önkormányzati feladatot ellátó kutyamenhely üzemeltetéséhez az engedélyező 

hatóságtól Vas-megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály (Állategészségügy) a működési engedélyt is külön meg kell kérni. 

A feltételek között szerepel az állati melléktermékek elszállítására kötött szerződés és 

szakképzett (gyepmester) személyzet alkalmazása. 

Működtető szervezetként a SZET Szentgotthárdi kft-t szeretnénk megjelölni - ugyanis 

rendelkezik mindazon eszközökkel (szállító eszközök, létesítményt karbantartó szakemberek) 

ami feltétele a költséghatékony működtetésnek. Így a szakszemélyzet alkalmazása – akár 

megbízási szerződéssel – is a SZET Szentgotthárdi kft hatáskörébe kerülne.  

A zavartalan üzemeltetés becsült költségei az idei évben valószínűleg fedezhetők a 

költségvetésben rendelkezésre álló 250 e Ft-ból, ara viszont fel kell készülni, hogy az immár 

minden előírásnak megfelelő létesítmény működtetéséhez a következő évtől a mostaninál 

jelentősebb, becsléseink szerint havi 100 e Ft-nál magasabb költségekkel kell majd a 

költségvetést tervezni.   (anyag és bérköltség, rezsi, állati melléktermékek elszállítása, 

állatorvosi költségek stb). 

                                                     Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a kutyamenhely (eb 

rendészeti telep) SZET Szentgotthárdi kft általi működtetésével és felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges megállapodások aláírására.  A 2016. évi költségvetésben a 

létesítmény költségeit főképp a 2015. évi tényadatok ismeretében tervezni kell.  

Határidő : azonnal 

Felelős    : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

                                                                                                             Fekete Tamás 
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                                                                                                    városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzem : Dr Dancsecs Zsolt 

                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére. 

 

Tárgy: Támogatási szerződés kötése a  SzEMLE Egyesülettel.   

 

Tisztelt Képviselő –testület ! 

 

Megkeresett bennünket a  Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete, 

(SZEMLE)  hogy a   Szentgotthárd 755. hrsz. (zsidai sportpálya) területének kaszálását 

felvállalná. 

A Városüzemeltetés számításai alapján 50.000 Ft összeget tudnánk e célra biztosítani. 

A fedezete  ennek az eseti kaszálás,  zöldterület kezelés  összegéből finanszírozható. 

 

A Civil szerveztek bírósági  nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi  CLXXXI. törvény értelmében  a támogatási összeg úgy  

válna utalhatóvá, hogyha a civil szervezet a bíróságnál letétbe helyezi a 2014. évi 
beszámolóját. 

Mivel a zsidai klub működtetését is ők látják el, ez megtörtént. 

 
H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 

I. A végrehajtás feltételei 

 

1/ A cél megvalósulásához milyen további intézkedések szükségesek? 

A szerződések  aláírása. 

 

2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételek? Ha nem, hogyan kerülnek ezek biztosításra? 

A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2015. évi 

költségvetésében kell biztosítania a fent megjelölt szakfeladat terhére. 
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3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezet oldaláról legyen meg a folyamatos 

tevékenység végzésének az igénye és feltétele, az önkormányzat oldaláról legyen meg a 

folyamatos kontroll. 

 

4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Tartalmaz-e buktatókat? Hogyan 

kerülhetőek el ezek? 

Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell 

fizettetni ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket. 

A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent, pl. kaszálás, szemét 

elszállítás, folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy 

megszervezzen. 

 

II. A társadalmi hatások összefoglalása  

 

Az intézmény vezetőjének (vezetőinek) helye, szerepe: erkölcsi és szakmai érdekek, 

nézetek, törekvések találkozása vagy ütközése. 

nem releváns. 

 

A várható hozadék, s e hozadék mérésének, elemzésének és értékelésének módja, 

eszközei. 

Az Önkormányzat SZET. Szentgotthárdi Kft-jének tehermentesítése. Civil szervezet 

bevételhez juttatása. Azzal, hogy a helyben lakók végzik a saját környezetük rendben 

tartását, ez nagyobb odafigyelést, jobb színvonalú, gyakrabban végzett közterületi 

munkát jelenthet 

 

III. Társadalmi költségek 

 

Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei  

Az önkormányzat feladatai közé tartozik a civil szervezettel ellátandó tevékenység így 

az finanszírozása az önkormányzatnak a feladata. Az erre a célra elkülönített összeget 

az önkormányzatnak mindenképpen  ki kell fizetnie. A civil szervezetnek a feladat 

ellátása jelent plusz terhet. 

Hatékonysági és versenyképességi költségek  

A civil szervezet több pénzösszeghez juthat, amit hasznos célra fordíthat. 

Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az 

elszámolás, de létszámbővítéssel nem jár. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és  elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd  



 17/137 

Város Önkormányzattól feladatokat átvállaló Szentgotthárd-térvidéki Munkások és 

Lelkesek Egyesületével való támogatási szerződés megkötésével a Zsida városrészen 

lévő  önkormányzati tulajdonú sportpálya kaszálására - 50.000 Ft összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő szerződés megkötésére. 

 

Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2015. július 15. 

                 utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

                  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

 

                                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyzés:                                                                                                                         

           Dr. Dancsecs Zsolt 

                      jegyző 

 

 

…………/2015.szám 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:   

Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. – képviseli: 

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: 

A Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete  – Szentgotthárd-Zsida, Zsidai 

u.50.- képviseli: Csomós Dávid elnök (továbbiakban: Egyesület) ;Adószáma: 18896493-1-18; 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-47139039 

 

   között az alábbiak szerint: 

1.) A jelen megállapodás tárgya Zsida és Zsidahegy településrész közterületei közül az alább 

meghatározott részének karbantartása:  

Az Egyesület vállalja, hogy Zsida városrészen a Szentgotthárd 755. hrsz. (zsidai 

sportpálya) önkormányzati tulajdonban lévő terület évi kaszálását elvégzi. A területek 

teljes nagysága 7.948 m
2
. 

2.) Az Egyesület kijelenti, hogy vállalja az 1.)pont szerinti közterületekre előírt munkálatok 

elvégzését. Vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a szükséges 

gépekről gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a munkabiztonsági 

szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. Tudomásul veszi, hogy ennek 

kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset miatt a felelősség az Egyesülete terheli. Az 
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Egyesület vállalja, hogy a fent említett terület rendben tartásáról a 2015. évben gondoskodik.  

3.) Ez a megállapodás határozott időre, 2015. december 31-ig szól.  

4.)A Önkormányzat a támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket az 

Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét 

jogosult visszakövetelni a Önkormányzat.  

5.)Az Egyesület a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja. 

6.)Az Egyesület a 1. pontban említett feladatok ellátásáért 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer 

forint támogatásban részesül. Ezen összeget az Önkormányzat két részletben utalja át a  

11600006-00000000-47139039 számú bankszámlájára. Az első részletet legkésőbb 2015. 

augusztus 01-ig ,amennyiben a Bíróságnál letétbe helyezésre kerül a 2014. évi beszámoló, 

a második részletet 2015. augusztus 31-ig.  A támogatás felhasználását pénzügyi 

bizonylatokkal kell igazolni úgy, hogy az eredeti számlán a támogatott képviselője 

igazolja, hogy a kifizetés a támogatási pénzből történt és az eredeti számlákról készített 

számlamásolatokat megküldi összesítő kimutatással a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja részére. A pénzügyi elszámolás végső 

határideje 2015. december 31.  

7.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben 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 

.2015. március 10.-én kelt nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 

8.)Az Egyesület képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti jognyilatkozata 

harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. jóváhagyását – megerősítését nem 

igényli.  

9.) A Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015.július……. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                   Szentgotthárd-térvidéki Munkások és  

                                                                                           Lelkesek  Egyesülete  

      Képv.: Huszár Gábor polgármester                                   Képv.: Csomós Dávid elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

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

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 

2015. évi költségvetésében 5.000.000,- 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.  

 

I. A beérkezett kérelmek: 
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé: 

 

1. Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály kérelme:  

 

A szakosztály az I. Könye Róbert Emlékverseny szervezési költségeihez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére.  

Az emlékverseny megrendezésének célja, hogy fiatalon elhunyt csapattársuk, Könye 

Róbert emléke előtt tisztelegjenek. A versenyen kiosztott serlegek, érmek költéségét a 

Civil Alapból igényelt összegből szeretnék kifizetni.  

A tekeszakosztály a tavaly eredményes évet zárt, országos és helyi szinten is 

maximálisan elismert teljesítményt nyujtottak.  

 

Az igényelt támogatás összege: 27.640,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 50 fő 

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

Megjegyzés: Az emlékverseny az előző pályázati időszakban, 2015. április 11-én 

lezajlott.  

 

2. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezet kérelme: 

 

A szervezet az Elsősegélynyújtó Világnapon rendezendő „Generációk Nemzetközi 

Elsősegélynyújtó Versenye” elnevezésű program szervezési költségeihez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére.  

A rendezvény során felmerülő költségek (anyagköltség, elsősegélynyújtó eszközök, 

plakátok, meghívók, emléklapok, vendéglátás 140 főre) összesen 176.000,- Ft-ot 

tesznek ki, amelyből 50.000,- Ft-ot a szervezet szponzori támogatásokból biztosít.  

A verseny célja az elsősegélynyújtás népszerűsítése, hogy segítségnyújtóként minél 

többen legyenek képesek megállni a helyüket az orvosi segítség megérkezéséig.  

A Vöröskereszt rendszeresen részt vesz a városi programokon, így tavaly is 

találkozhattak velük a Hopplá fesztiválon, a Történelmi Napokon, de részt vettek a 

karácsonyi gyűjtésben is.  

 

Az igényelt támogatás összege: 126.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 140 fő 

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

 

3. SZEMLE Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület bekapcsolódik a Szerelmesek Fesztiválja rendezvénysorozat 

szervezésébe, amelynek keretében a Templomgalériában megszervezik Fodor- 

Lengyel Zoltán festőművész MEDOSZ c. kiállítását. A kiállítás előkészítése során 

felmerülő költségeket (pl.: meszelés), illetve a kiállítás alatti költségeket (pl.: teremőri 

szolgáltatás, reprezentáció) a Civil Alapból igényelt támogatásból szeretné fedezni az 

Egyesület.  

 

Az igényelt támogatás összege: 66.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. g)/ 
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4. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesületének kérelme: 

 

Az Egyesület hosszú évek óta foglalkozik hátrányos helyzetű, illetve eltérő tantervű 

oktatásban résztvevő gyerekek patronálásával. Rendszeresen viszik őket kirándulni, 

amelynek költségeit legtöbb esetben az Egyesület saját forrásból fedezi. Ebben az 

évben Veszprémbe vitték a gyerekeket egy tanulmányútra, amelynek fedezete a SZJA 

1%-os felajánlásai, valamint az egyesületi tagok hozzájárulásaiból adódott össze.  

Idén szeptemberben játékos, vizes sportfoglalkozásra szeretnék vinni a gyerekeket a 

St. Gotthard Spa&Wellness élményfürdőbe, ahol egy kis vendéglátást is 

biztosítanának a gyermekek részére. A programon a patronált gyermekek, 

gyógypedagógusok, a vizes sportot megtervező és irányító nyugdíjas testnevelő tanár 

és az egyesület négy tagja vesz részt.  

 

Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 20 fő 

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

 

 

5. Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészi önkormányzatának kérelme:  

 

A városrészi önkormányzat az augusztus 15-i falunapi rendezvényhez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére. Az igényelt támogatási összegből az ugrálóvár, az 

íjászverseny, a hangosítás, a fellépők, a vendéglátás és a rendezvénysátor költségeit 

szeretnék fedezni.  

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100-150 fő  

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

 

6. Szentgotthárd Zsida-Zsidahegy városrészi önkormányzat kérelme: 

 

Zsida-Zsidahegy városrészi önkormányzata a nyár folyamán falunapot szervez, 

amelynek célja egy könnyed, nyári program megvalósítása. Kulturális és 

közösségépítő programokat terveznek, a szervezésbe bekapcsolódik a SZEMLE 

Egyesület is. A rendezvény során felmerülő költségek (fellépők részére ellátás 

biztosítása, technikai költségek) fedezésére igényelnek támogatást a Civil Alap 

terhére.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft  

Az érintettek/résztvevők száma: 500 fő 

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

 

7. Alfakör Szentgotthárd kérelme: 

 

Az Alfakör a korábbi évekhez hasonlóan ezoterikus témában történő előadást szervez. 

A vendég előadó személye még nem véglegesített. Az előadást nyilvános programnak 

tervezik, így bárki, aki a téma iránt érdeklődik, meghallgathatja az előadást.  

Az Egyesület tavaly is szervezett hasonló tematikájú előadásokat, részt vettek több 

városi programon is.  
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Az igényelt támogatás összege: 50.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 40 fő 

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.4. a)/ 

 

8. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896 kérelme:  

 

Az Egyesület a Duna Kerékpártúra költségeihez igényel támogatást a Civil Alap 

terhére. A kerékpártúra Passautól vezetne Szentgotthárdig, szállás és útiköltség 

fedezésére kérik a támogatást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy csupán 14 főt érint 

a túra. A Szabályzat 7.) pontja értelmében a Testület „előnyben részesíti azokat a 

kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős részét érintik”.  

A döntésnél e tényezőt mindenképpen figyelembe kell venni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 14 fő 

A benyújtott pályázat nem felel meg a Szabályzat 6.) pontjának.  

 

 

9. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület kérelme:  

 

Az Egyesület a Fúvószenekar fúvószenekari fesztiválokon való részvételének 

támogatását kéri az Önkormányzattól. Az Egyesület számos felkérést kapott, hogy az 

év folyamán – a várost képviselve – játszanak különböző rendezvényeken. 

Költségvetésük nem teszi lehetővé, hogy a folyamatosan felmerülő kiadásokon túl 

(hangszerjavítások, kiegészítők beszerzése) az utazási költségeket is önerőből 

fedezzék. Évek óta jól bevált gyakorlat, hogy az Önkormányzat hozzájárul az 

Egyesület utazási költségeihez, ezért cserébe a Fúvószenekar az év folyamán számos 

városi rendezvényen közreműködik, térítésmentesen.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő, a célközönség száma: 5-6000 fő 

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

 

 

10. Magyarországi Szlovének Szövetsége kérelme:  

 

A Szövetség a 14. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megszervezésének 

költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Szövetség 2015 augusztusában 

13. alkalommal rendezi meg a programot. A táborba 8-10 művészt hív meg a 

Szövetség Magyarországról, Szlovéniából, Olaszországból, Ausztriából és 

Szlovákiából, akik egy hétig tartózkodnak, alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén 

Kulturális és Információs Központban. A művészek számára a Szövetség biztosítja a 

szállást, étkezést, míg a szakmai munkában és a festők, szobrászok kiválasztásában a 

Lendvai Galéria – Múzeum munkatársai segítenek. Az elkészített műalkotásokból több 

nyelven színes katalógus készül. A kiállítás anyagát Szlovéniában, Ausztriában és 

Olaszországban is bemutatják. 

A Szövetség a tavalyi évben számos, nemcsak a szlovén nemzetiséget érintő 

rendezvényt, programot szervezett.  
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Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 100 fő 

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

 

11. Szentgotthárd Evangélikus Egyházközség kérelme:  

 

Az Egyházközség a szeptemberben tartandó gyülekezeti nap szervezési költségeihez 

igényel támogatást a Civil Alap terhére. Évek óta rendeznek gyülekezeti napot, 

amelynek célja, hogy mindenkinek, tehát a nem evangélikus vallásúaknak is 

bepillantást engedjenek a gyülekezeti életbe. Szentgotthárdiakat, környékbelieket, de 

az Őrségből érkezőket is várják az idén még színesebb programkínálattal rendelkező 

gyülekezeti napra.  

A program költségeinek (étel, ital, kézműves foglalkozás kellékei, ugrálóvár, fellépők 

díja, stb.) jelentős részét a gyülekezet biztosítja adományokból, illetve saját forrásból.  

 

Az igényelt támogatás összege: 60.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 130 fő 

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

 

12. Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme: 

 

Az Alapítvány az idei nyári művészeti tábor megrendezéséhez igényel támogatást a 

Civil Alap terhére. Az immár 24. alkalommal megrendezendő tábor célja, hogy a 

gyerekek értelmes, hasznos tevékenységekkel töltsék szabadidejüket, s azokat a tanult 

műsorokat, amelyeket itt dolgoznak ki előadják a táborban illetve a szentgotthárdi 

rendezvényeken. A táborban intenzív szakmai munka folyik, amely elősegíti, hogy a 

gyerekek zenélési, alkotó kedvét erősítsék, és fontos közösségépítő szerepe is van a 

csoportos foglalkozásoknak.  

A táborban négy nagy csoporttal szeretnének dolgozni: ifjúsági fúvószenekar, 

vonószenekar, kórus, képzőművészeti csoport.  

Az Alapítvány beszámolójából jól látható, hogy kiemelt szerepet szánnak a gyermekek 

tehetséggondozásán túl a kulturális élet színesítésének, hiszen rendszeres fellépői 

kiállításoknak, koncerteknek, hangversenyeknek.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 60 fő 

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

 

13. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme: 

 

Az Önkormányzat a 2015. évi „Nemzeti Fesztivál, Nemzetiségek találkozója 

Szentgotthárd környékéről” elnevezésű programhoz igényel támogatást.  

A falunapi hangulatban szervezendő programon lesz szobor átadás (Szent István és 

Gizella), emlékhely koszorúzás, kulturális és zenés programok, mindez több nemzet 

részvételével.  

Az igényelt összeget a sátor, a színpad, a hangosítás, a padok, fellépői díjak és a 

vendéglátás költségeinek fedezésére kívánják felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft 
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Az érintettek/résztvevők száma: 400 fő 

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

 

14. Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi önkormányzat kérelme:  

 

A városrész a 2015. augusztus 15-én tartandó városrészi nap program 

megrendezéséhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A falunapi program a 

településrész központjában lesz, s mivel nagy népszerűségnek örvend a városrész 

lakossága körében, ezt a hagyományt szeretnék továbbra is fenntartani és színvonalas 

programot kínálni. A kért támogatást a fellépők és a lakosság megvendégelésére 

használják fel. A program kulturális részét főzőverseny és bál követi.  

 

Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 3-400 fő 

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

 

Határidőn túl érkezett kérelem:  

 

15. Római Katolikus Plébánia kérelme: 

 

A plébánia a nyári hittantábor szervezési költségeihez igényel támogatást. Június 22. 

és 26. között várják a gyerekeket a táborba, ahol napi háromszori étkezést biztosítanak 

számukra, kulturális és sport programokat, kirándulást szerveznek a résztvevőknek.  

A plébánia kérelme 2015. június 15-én érkezett be, a benyújtási határidőn túl, ennek 

oka, hogy a kérelmek benyújtásának határidejére figyelmeztető e-mail-t téves e-mail 

cím miatt nem kapták meg. A döntésnél e tényezőket szíveskedjenek figyelembe 

venni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 40 fő 

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

 

 

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 

 

Civil szervezet/Városrész Program/Feladat Igényelt összeg 

Sztg. VSE Tekeszakosztály  I. Könye Róbert Emlékverseny 27.640,- 

Magyar Vöröskereszt Területi 

Szervezete 
Elsősegélynyújtó verseny 126.000,- 

SZEMLE Egyesület Fodor-Lengyel Zoltán kiállítása 66.000,-  

Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete 
Játékos, vizes sportfoglalkozás 50.000,- 

Máriaújfalu vár.rész. önk.  Városrészi nap 200.000,- 

Zsida-Zsidahegy vár.rész. 

önk. 
Falunap 100.000,- 
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Szentgotthárdi Kerékpáros 

Egyesület 
Duna Kerékpártúra 300.000,- 

Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület 
Utazási költsége 200.000,-  

Magyarországi Szlovének 

Szövetsége 
Nemzetközi Művésztelep 1.000.000,- 

Szentgotthárdi Evangélikus 

Egyházközség 
Gyülekezeti nap 60.000,- 

Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány 
Művészeti tábor 200.000,-  

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Nemzeti Fesztivál 150.000,-  

Rábatótfalu vár.rész. önk. Városrészi nap 150.000,-  

Római Katolikus Plébánia Nyári hittantábor 200.000,-  

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

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

hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 3.972.404,- Ft, 

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 2.629.640,- Ft. + 200.000,- Ft = 

2.829.640,- 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. 

 

II. Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatának módosítása 

 

A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzat 5. pontja az alábbi alponttal 

egészül ki (1. sz. melléklet): 

 

5.1. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át úgy, hogy azt 

egyenlő részben kell felosztani a hét városrészi önkormányzat között. A városrészek évi 

200.000,- Ft-os kerete ezzel az összeggel növekedik.  
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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 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 

városrészek és a civil szervezetek között. 

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

feltételek?  

Igen.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

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

önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

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

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

támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően                                                                                                                                                 

használják fel a támogatást vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az 

elszámolás – a hivatali kontroll 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak 

nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2014-ben a 

támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így 

ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is 

hátráltatja. 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd 

az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

        



 27/137 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap 

keret terhére a 

 

a.) Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály I. Könye Róbert Emlékverseny 

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

2014. július 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. augusztus 15.  

 

b.) Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete elsősegély verseny megrendezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. augusztus 15-

ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. október 15.  

 

c.) SZEMLE Egyesület Fodor-Lengyel Zoltán kiállításának megszervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. augusztus 15.  

 

d.) Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete a patronál gyerekek részére játékos, 

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

összeget a Pénzügy 2015. augusztus 15-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. október 15.  

 

e.) Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat városrészi nap szervezésére 

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

programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani. 

 

f.) Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat városrészi nap 

szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak 

a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított 

számlákat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani. 

 

g.) Alfakör Szentgotthárd ezoterikus témájú előadás szervezésére irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. szeptember 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. október 31.  

 

h.) Szentgotthárdi Kerékpáros Egyesület Duna Kerékpártúra szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. augusztus 31.  

 

i.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület utazási költségekre irányuló kérelmét 

…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. október 31.  
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j.) Magyarországi Szlovének Egyesülete nemzetközi művésztelep szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. szeptember 30.  

 

k.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 31-ig átutalja a 

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. szeptember 15.  

 

l.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzeti Fesztivál szervezésére irányuló 

kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. augusztus 31-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. október 15.  

 

m.) Szentgotthárd-Rábafalu Városrészi Önkormányzat városrészi nap szervezésére 

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

programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított 

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

 

n.) Római Katolikus Plébánia nyári hittantábor szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-

tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. július 15-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. augusztus 15.  

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

szerint köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alap szabályzatát az alábbi alponttal egészíti ki:   

„5.1. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át úgy, hogy azt 

egyenlő részben kell felosztani a hét városrészi önkormányzat között. A városrészek évi 

200.000,- Ft-os kerete ezzel az összeggel növekedik.  

 

 

 

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

                azonnal 

                - a 2.) pont vonatkozásában a közlésre azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2015. június 12.     

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 
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jegyző   
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A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf 

állományban találhatóak. 
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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 nyújthatnak 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.  
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5.1. Az Alap mindenkori maradványösszege a következő évi keretbe kerül át úgy, hogy azt 

egyenlő részben kell felosztani a hét városrész között. A városrészek évi 200.000,- Ft-os 

kerete ezzel az összeggel növekedik.  

 

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 
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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.  
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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 
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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 
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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  
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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:  

 

 

Táborok a  szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 
 

1. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 60 fős Művészeti tábor megvalósításához 

kér támogatást. A tábor támogatását javasoljuk a kért 200 000,- Ft összegben 

megadni.   
 

2. Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti nap megvalósításhoz 

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

 
3. Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik a patronált gyerekek részére szervezett 

programot a  fürdőbe, a kért 50 000,- Ft támogatást javasoljuk megadni.  

 

 

Kulturális programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 
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4. Magyarországi Szlovének Szövetsége 14. Művésztelep költségeihez kér 

1 000 000,- Ft támogatást. Javasoljuk a biztosítását.  

5. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület fúvóstalálkozókra utazáshoz kér 

200 000,- Ft támogatást. Javasoljuk megadását.  

 
6. SZEMLE Egyesület Fodor Gábor Zoltán kiállításához kér támogatást, a 66 000 ,-Ft összegű 

támogatást javasoljuk megadni. 
 

    Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok a szabályzat szerint támogatásra jogosultak:  
 

7. Magyar Vöröskereszt helyi szervezete Nemzetközi elsősegélynyújtó verseny 

költségeire kér támogatást, javasoljuk a 126 000,- Ft támogatás nyújtását. 
  

8. Alfakör előadás szervez, az előadó költségére kér 50 000,- Ft támogatást, 

javasoljuk a megadását.  

 
Környezetvédelemi és sport programok a szabályzat szerint is támogatásra 

javasoltak: 

 

9. Szentgotthárdi VSE Tekeszakosztály Könye Róbert emléktorna szervezéséhez 
kért támogatás megadását javasoljuk  27 640,- Ft összegben elfogadni.  

 

10. Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896. Duna kerékpártúrához 150 000,- Ft 

támogatást javasolunk megadni, a teljes összeget a részvevők számához 

mérten nem tartjuk indokoltnak.  
 

Városrészi programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

11. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata Városrészi Falunapi rendezvényre 
200 000,- Ft támogatást kér, javasoljuk megadni.   

 

12. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata Városrészi nap rendezvényre 

150 000,- Ft támogatást kér, javasoljuk megadni.   
 

13. Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzeti fesztivált, Nemzetiségek  

találkozója programot  szervezi, 150 000,-Ft kért támogatást javasoljuk 

megadni.  

 
 

Szervezet neve Összeg Ft-ban 

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik  50 000,- 
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  200 000,- 
Magyarországi Szlovének Szövetsége     1 000 000,-                
Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 200 000,- 
Magyar Vöröskereszt 126 000,-  
Alfakör   50 000,- 
Szentgotthárdi VSE Tekeszakosztály 27 640,- 

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata                   150 000,-                
Szentgotthárdi Kerékpáros Egylet 1896. 150 000,- 
Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata 200 000,- 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 150 000,- 

Evangélikus Egyház  60 000,- 
Összesen 2 363 640,- 
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Szentgotthárd, 2015.  június 12.  

     Tisztelettel: 

     Cziráky László 
SZCIF elnök 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: Koszár Zsolt támogatási kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Koszár Zsolt a csatolt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. számú 

melléklet). A szentgotthárdi Synergy Fitness Szentgotthárd SE versenyzője kérelmében leírja, 

ahhoz, hogy a sportágában még eredményesebben tudjon szerepelni, Önkormányzati 

támogatásra lenne szüksége. Ez a támogatás elengedhetetlen Zsolt megfelelő felkészüléséhez, 

amely, ha minden megfelelően alakul, reális alapot jelenthet a 2016. évi nyári olimpiai 

játékokra (Rio de Janeiroba) történő kvalifikációhoz, mint szentgotthárdi színekben versenyző 

atléta. Mivel a felkészülés komoly anyagi hátteret igényel (sportfelszerelés, edzőtábor, 

táplálék-kiegészítők, utazási költség a versenyekre, nevezési díjak, szállás költségei a 

versenyeken), 250.000,- Ft támogatásra lenne szüksége a 2015-ös évben. 

 

Koszár Zsolt már a 2014-es évben is részesült Önkormányzati támogatásban, amelynek 

felhasználásáról szakmai és pénzügyi elszámolást készítette juttatott el az 

Önkormányzatunkhoz. 

 

Az idei szezonja is jól sikerült már eddig is a szentgotthárdi versenyzőnek. Az Országos 

Bajnokságon, Kecskeméten ezüstérmet szerezett a teljes magyar élmezőnyt felvonultató 

versenyben. Majd április közepén a 30. alkalommal Budapesten megrendezett, Vivicittá 

(Magyarország legnagyobb futóversenye) utcai versenyen sikerült győznie, amely minden 

idők legnagyobb sportszabadidős rendezvénye volt Magyarországon, több mint 26000 

indulóval. Sikereit elismerve folyamatosan hívják nívós nemzetközi versenyekre, melynek 

utazási és egyéb költségei szintén a versenyzőt terhelik. 

 

A jövőbeni céljáról annyit érdemes megemlíteni, hogy továbbra is az utcai versenyekre illetve 

országos bajnokságokra szeretne koncentrálni, amely versenyeken a Synergy Fitness 

Szentgotthárd SE-t képviseli, akár magyar akár nemzetközi versenyek tekintetében. A 

felkészülése a tervek szerint halad, melynek legfőbb célja a 2016-os Rio de Janeiróban 

rendezendő Olimpia maratoni futásban való induláshoz szükséges kvalifikációs szint 

teljesítése - ehhez az első lehetőség előreláthatólag egy külföldi októberben megrendezendő 

versenyen  lesz. 

 

A 2. számú mellékletben Koszár Zsolt tervezett versenyei és költségei találhatóak az idei 

versenyszezonra nézve. 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges? A támogatás mellett szól, hogy 

szentgotthárdi sportoló ér el országosan is, lassan nemzetközi szinten is figyelemre méltó 
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eredményeket egy olyan sportágban amit a világon sok millióan űznek és több tízezren  

teszik ezt magas szinten. Egy szentgotthárdi sportoló ebben a küzdelemben ér el 

figyelemre méltó sikereket úgy, hogy közben közöttünk él, a szentgotthi parkokban és 

utcákon fut – nem lévén a városban olyan műanyag borítású pálya, futófolyosó vagy 

edzőközpont ami néhány nagyobb városban adottság és  természetesnek veszik annak 

használatát z ott élő  jó szinten versenyezni akarók. A támogatás azért szükséges, hogy 

Velük tudja felvenni a szentgotthárdi sportoló a versenyt.   

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

feltételek? Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében konkrétan ilyen támogatást  

nem tervezett 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Amennyiben az önkormányzat a támogatást 

biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati tényezője. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Ha nem biztosított a kért összeg, akkor ezzel 

Koszár Zsolt felkészülése nehézségekbe ütközik, más forrásból kell a költségeket 

előteremtenie. Ami külön hátrány, hogy ismeretink szerint külön menedzser nincs Koszár 

Zsoltnak, tehát a pénz szerzése is ismereteink szerint jórészt az ő feladata – és 

feltételezhető, hogy ez is a felkészülése elől veszi el az időt és energiát. A másik lehetőség 

hogy a támogatás hiányában a felkészülése nem vagy nem a tervezettek szerint fog 

sikerülni.      

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás 

átutalása és elszámolásának ellenőrzése.  

 

 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koszár Zsolt kérelmét támogatja 

és a ………… terhére 250.000,- Ft támogatást biztosít a Synergy Fitness Szentgotthárd SE 

számára, mely összeget Koszár Zsolt felkészüléséhez használja fel, azzal, hogy a támogatással 

köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá az Önkormányzatot a rendelkezésére álló 

felületein / csatornákon támogatóként megjeleníti. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

 

                                                                                                                 Huszár Gábor 

                                                                                                                  polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: Skorpió Kick-Box SE kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Skorpió Kick-Box SE az egyik legsikeresebben működő helyi sportegyesület, ahol nagy 

hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre is, de szívesen látnak bárkit korosztálytól és 

nemtől függően, akit érdekel a kick-box sportág. Az egyesületben 30-40 fő látogatja az 

edzéseket a kicsiktől egészen a felnőtt korú sportolókig. A szentgotthárdi gyerekek 

folyamatosan sikeresen szerepelnek a nemzetközi és országos kick-box versenyeken (Alpen-

Adria Internationalen Cup Ausztria, Junior Challenge, Diákolimpia, Magyar Diák Kupa). A 

versenyeknek komoly költségei vannak, amelyet az egyesület és a szülők önerőből nem 

tudnak teljes mértékben finanszírozni. 

 

A Szentgotthárdi Skorpió Kick-box SE sportolói, Tóth Bence és Kulcsár Márió révén az idei 

Utánpótlás Magyar Bajnokságon aranyérmet szereztek, illetve a pontgyűjtő versenyeken elért 

remek eredményeik alapján kvalifikálták magukat a Magyar Utánpótlás Kick-box 

Válogatottba, ami egyben indulási jogot is jelent az augusztusi spanyolországi San 

Sebastianban megrendezendő utánpótlás Európa bajnokságra. 

 

A verseny költsége kb. 400.000,- Ft, ami a következőkből tevődik össze: utazás, szállás, 

étkezés, nevezés díj, stb.) melynek a költségeit az egyesületünknek, illetve a versenyzőknek 

kell biztosítani.  

 

Legjobb eredményeik: 

Tóth Bence - Magyar Bajnok, Diákolimpia I. hely 

Kulcsár Márió - VB 5. hely, Világkupa győztes, 2X Magyar Bajnok  
  

Az Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Európa Bajnokságon való 

részvételhez anyagi támogatásával segítsen a két versenyzőnek, a csatolt kérelem 

tartalma alapján 200.000,- forint biztosításával. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

7. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges? Támogatás mellett szól, hogy 

szentgotthárdi fiatalok nemzetközi szinten is figyelemre méltó versenyeken vesznek részt – 

ráadásul a jó szereplés reményében indulhatnak el. Ezek a fiatalok az elmúlt években sok 

energiát fektettek abba, hogy egy sportot elsajátítsanak. Szabadidejüket értelmesen 

töltötték el, közösségben sportoltak és olyan szintre jutottak, ami már távoli, sok pénzbe 

kerülő külföldi fellépést is lehetővé tesz. Ilyen szempontból büszke lehet rájuk az a 

közösség, ahol élnek – a közösség pedig anyagi támogatásával is segítheti a 

szereplésüket.  

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

feltételek? Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében konkrétan ilyen támogatást 

nem tervezett. 

9. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés. 
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10. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Amennyiben az önkormányzat a támogatást 

biztosítja, akkor ennek nincsen kockázati tényezője. 

11. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Ha nem biztosított a kért összeg, akkor zt 

vélhetően más forrásból előteremtik a szülők vagy esetleg az egyesület – illetve 

legrosszabb esetben a fiatalok nem tudnak részt venni a versenyen. Az önkormányzatnak 

a kötelezettségei között ilyen támogatás biztosítása nem szerepel, az önkormányzat 

felelőssé nem tehető akkor sem, ha nem ad támogatást - még akkor sem, ha támogatás 

hiányában nem utaznak el a versenyzők a versenyre.  

12. Az előterjesztés adminisztratív terhei: Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás 

átutalása és elszámolásának ellenőrzése.  

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió Kick-Box SE 

kérelmét támogatja és a …………… terhére ………….. Ft támogatást biztosít Tóth 

Bence és Kulcsár Márió 2015. évi utánpótlás Európa Bajnokságon való részvételéhez 

azzal, hogy a támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé, továbbá az 

Önkormányzatot a rendelkezésére álló felületeken / csatornákon támogatóként 

megjeleníti. 

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Skorpió Kick-Box SE 

kérelmét nem tudja támogatni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

 

                                                                                                                 Huszár Gábor 

                                                                                                                  polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

 

Tárgy: Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( „Partium”  AMI  )  

            kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdon működő „ Partium” Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére – akik 

többségében az Arany János Iskola, illetve Szentgotthárd másik oktatási intézményének 

tanulói – a Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. július 14-26 közötti 

időszakban az elmúlt évekhez hasonlóan  néptáncos szaktábort szervez  Szőcén, melyhez 

támogatást kér.( 1. sz. Melléklet ) 

A táborban  35 fő vesz részt. 

Az igényelt támogatást   a gyermekek étkeztetésére, a táborban szakmai  továbbképzést 

biztosító szakemberek ( koreográfus, népművész, zenekar stb. ) tiszteletdíjára szeretné 

fordítani a kérelmező. 

 

A „Partium „ AMI táncos gyermekei rendszeresen lépnek fel a szentgotthárdi, illetve a térségi 

települések kulturális műsorain színvonalas produkcióikkal ( pl. legutóbb Májusfa kitáncolás, 

Kistérségi forgatag, Tüzesvíz Fesztivál Csörötnek stb. ), mellyel mindig nagy sikert aratnak. 

 

Hatásvizsgálat 

7.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A kérelmező Szentgotthárdon működik a szentgotthárdi oktatási intézményben tanuló 

gyermekek vannak a soraiban. A gyermekek nyári táboroztatása fontos az 

önkormányzat számára is – évek óta szervezzük, hogy civil szervezetek, más 

szervezetek bevonásával lehetőleg a nyári szünet teljes időszakában legyenek nyári 

táborok, így minden időszakban tudjanak a szülők és a gyermekek táborozási 

lehetőséget találni. Ez a tábor pontosan beleillik ebbe a sorba. Benne a gyermekek 

művészeti képzést kapnak, a nyári szünetet hasznosan tölik. Fontos szempont az is, 

hogy a mai testületi ülés más napirendi pontjánál másik művészeti tábor szervezői is 

támogatást kérnek illetve más nyári táborokat is támogat az önkormányzat. Az is 

fontos szempont, hogy az iskola az önkormányzattal is eyüttműködő az év folyamán 

és a tanulőkkal vállal fellépést különböző városi rendezvényeken is. 

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

feltételek?  

A költségvetésben erre forrás külön tervezve nincs – a forrást tehát meg kell keresni 

hozzá.  

9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
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Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az önkormányzatnak 

mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összeg felhasználására – így amennyiben  

a kérelmező nem számol el vagy a támogatást nem arra használja fel amire kapta, akkor a 

jövőben nem tudunk támogatást biztosítani. A finanszírozás ebből a nézőpontból 

fenntartható.  

10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

A legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően                                                                                                                                                 

használja fel a támogatást vagy nem számoln el vele vagy ha előfordulna az, hogy nem 

szentgotthárdi gyermekek vagy nem a szentgotthárdi oktatási intézményekben tanulók 

vennének részt a nyári táborban.  Ezt hivatott kiküszöbölni az elszámolás – a hivatali 

kontroll 

11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

Miután a tábort már meghirdették, valószínűsíthető, hogy nem maradna el – vélhetően 

a szülőktől kérnének több hozzájárulást vagy olcsóbban, kevesebb „szolgáltatással” 

tudnák megszervezni. A kérelemből olyan opció nem derül ki, hogy az önkormányzat 

támogatásának elmaradása esetén  a tábor elmaradna.  

12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai néhány hivatali dolgozónak vannak, amit munkakörük 

részeként ellátnak. Többletfeladat a szerződés előkészítése és majd a kontroll az 

elszámoláskor.   

 

Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyát a lehetőségekhez mérten 

támogatni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és 

Kulturális  Szolgáltató fenntartásában működő „Partium” AMI intézmény tanulói számára 

2015. július 14-26. közötti szervezett szőcei néptáncos szaktábor    támogatására 

……………………..e/ Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetés …………………terhére. 

A támogatási összegről a támogatott számlákkal  legkésőbb 2015. december 31-ig köteles 

elszámolni. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

 

 

         Huszár Gábor 

                              polgármester 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 
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( 1.sz. melléklet ) 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: Áramforrás kiépítése a Várkertben 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az áprilisi, rendkívüli ülésén a Képviselő-testület a 77/2015. számú határozatával  5.200.000,- 

forintot biztosított a Várkert fejlesztésére, pontosabban a Várkert Kossuth L. utca felőli 

megnyitására és a szabadtéri színpad melletti korábbi öltözőépület felújítására. A felsorolt 

munkálatok zajlanak, a hónap végére befejeződnek. 

 

Ugyanakkor további olyan fejlesztési igény is felmerült, amely kapcsolódik a mindenkori 

nyári, szabadtéri rendezvények biztosításához.  

 

A Várkert szabadtéri színpad és öltözőhelyiség áramellátásának, a Hivatal (kolostor)épület 

keleti oldalának, a Refektóriumnak, továbbá a Széll Kálmán téri rendezvények 

áramellátásának kiépítése további bruttó 1.695.958,- Ft költséget jelent. Jelentős előrelépés 

lenne, ha nem kellene évről-évre ideiglenes és kevésbé szakmai megoldásokkal áthidalnunk 

az e téren fennálló infrastrukturális hiányosságokat, hanem egy állandó, megbízható 

rendszerrel dolgozhatnának a rendezvényszervezők. Mindez hosszútávon 

költségmegtakarítással is jár, hiszen az évenkénti ideiglenes megoldások kiépítése 

megspórolható általa – tehát a befektetés a következő években megtérül. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

13.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Minden évben sok szabadtéri rendezvény van – el kell ismerni, hogy ezek megrendezésének a 

feltételei nem mindig vannak meg. Különösen ilyen az áramellátás. Kihúzott kábeleken, 

átmeneti és nem is mindig teljesen szabályos módon lerakott vezetékeken átlépkedve 

megközelíthető helyszíneken. Ennek a megszüntetése történhetne meg a határozat elfogadása 

esetén hosszú távon is.  

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

feltételek?  

Az anyagi fedezethez a Testület hozzájárulása - támogató döntés esetén a végrehajtás 

feltételei rendelkezésre állnak. 

15.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

16.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem tervezett költségről van szó, amellyel kapcsolatosan felmerülhet, hogy valóban most 

egyszerre kell megoldani az összes ilyen jellegű problémát – nem lehetne-e esetleg 

szakaszolni a feladat végrehajtását. Az biztos, hogy a munka elvégzése így, egy ütemben 

lényegesen olcsóbb, mint ha az egyes rész-szakaszokra keresnénk külön – külön forrást és 

kivitelezőt. Ebből a szempontból feltétlenül most és így érdemes a munkát elvégeztetni.  

17.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A rendezvények továbbra is megvalósulhatnak, ettől még nem maradnak el, de mindenkinek 

tudnia kell, hogy a jelenlegi rendszer nem biztonságos, a kivitelezhető megoldások időnként 

balesetveszélyesek, ezekért a felelősség a mindenkori illetékest, az Önkormányzatot terheli.   
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18.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nincs külön adminisztrációs terhe.  

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Várkert szabadtéri színpad és 

öltözőhelyiség, a Kolostorépület keleti oldala, a Refektórium, továbbá a Széll Kálmán téri  

szabadtéri rendezvények állandó áramellátásának biztosításához szükséges fejlesztések 

kiépítésére 1.700.000,- forintot biztosít a 2015. évi költségvetési  tartalék terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Virányi Balázs SZET Szentgotthárdi KFT energetikus 

                 

Szentgotthárd, 2015. június 10. 

 

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

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. június 24-ei ülésére 

 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 2015.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 

 Járóbetegek gyógyító szakellátása  161 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 127  e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 34 e/Ft 

 Járóbetegek gyógyító gondozása  54 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 43 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 11 e/Ft 

 Fogorvosi alapellátás  9 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 7 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 2 e/Ft 

 Egészségügyi laboratóriumi szolg.  57 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 45 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 12 e/Ft 

 Képalkotó diagnosztika.     4 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 3 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 1 e/Ft 

 Fizikoterápiás szolgáltatás  9 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 7 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 2 e/Ft 

 Család- és nővédelmi egészségü.gond  29 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 23 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 6 e/Ft 

 Ifjúság-egészségügyi gondozás  37 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 29 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 8 e/Ft 

 Móra F. Városi Könyvtár  115 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 91 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 24 e/Ft 

 Közös Önkormányzati Hivatal 

 Önkorm.igazg.tevékenysége  316 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 249 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 67 e/Ft 

 Adó kiszabása, beszedése, adóell.  28 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 22 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 6 e/Ft 

 Közterület rendjének fenntartása  57 e/Ft 
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 Ebből: személyi jutt. 45 e/Ft 

 munkaa.terh.jár. 12 e/Ft 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

    Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

 SZEOB  583 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 276 e/Ft 

                Nem köt.f.  307 e/Ft 

 Városi Gondozási Központ  375 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel.  251 e/Ft 

                Nem köt.f. 124 e/Ft 

 Családsegítő és gyermekj. Sz.  205 e/Ft 

 Fedezete: Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám. 2 039 e/Ft 

                 Ebből Kötelező fel  1 266 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 773 e/Ft 

 

 

2. A 2014.évi C. tv.2.sz.melléklet IV. 1.i) jogcímen szereplő központosított előirányzat 

terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 

 Móra F. Városi Könyvtár  1 672 e/Ft 

      Ebből: dologi kiadás 1 086 e/Ft 

             beruházás 586 e6Ft 

 Fedezetük: Működési célú központi támogatások  1 672 e/Ft 

 

  

3. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 63/2015. sz. határozat „Nemzeti kincsek Szentgotthárdon” konferencia  

 Városi rendezvények  400 e/Ft 

    Ebből: személyi juttatás 150 e/Ft 

 munkaadóterh. járulék  80 e/Ft 

 dologi kiadások 170 e/Ft 

 Fedezete: Működési céltartalék (maradvány) - 400 e/Ft 

 

 - 99/2015. sz. határozat Gyermekszegénység elleni program ker. nyári étkeztetés 

    (2014.évi C. tv. 3.sz. melléklet I.3.pont) 

 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (ellátottakpénzb.jutt) 554 e/Ft 

 Fedezete: Működési célú központi támogatások 

                 Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.  348 e/Ft 

         Működési céltartalék (maradvány) - 206 e/Ft 

 

 - 117/2015. sz. határozat VSE Labdarúgó szakosztály támogatása  

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

      (egyéb működési támogatás áhnkív. nonprof.gazd társ.) 971 e/Ft 

 Fedezete: Működési céltartalék (maradvány) - 971 e/Ft 

 

 - 118/2015. sz. határozat VSE Labdarúgó szakosztály támogatása  

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

      (egyéb felhalmozási támogatás áhnkív. nonprof.gazd társ.) 931 e/Ft 
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 Fedezete: Működési céltartalék (maradvány) - 931 e/Ft 

 

 - 119/2015. sz. határozat Sportbarátok Egyesület támogatása Sztgi Csatafutás  

 Versenysport és utánpótlás nevelési támogatás 

      (működési célú támogatás áhnkív. nem köt.fel.) 300 e/Ft 

 Fedezete: Működési céltartalék (maradvány) - 300 e/Ft 

 

4.Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 - Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (ablakcsere – múzeum) 

 Központi Könyvtár(dologi kiadás)  114 e/Ft 

 Fedezete: Működési céltartalék (karbantartási keret)  - 114 e/Ft 

 

 

5. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

 a./ Önkormányzat 

 - Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/ 47 e/Ft 

 - Oktatási intézmények fenntartás /beruházási kiadás/ 62 e/Ft 

 Fedezete: Intézményi működési bevétel  109 e/Ft 

 

 - Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

   Óvoda (kötelező feladat) 

    Ebből: Működési célú támogatás áhn. belül  - 1 560 e/Ft 

    Egyéb felhalmozási kiadás                              1 560 e/Ft 

  

 

 - Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

   Bölcsőde (nem kötelező feladat) 

      Ebből: Működési célú támogatás áhn.belül    - 1 200 e/Ft 

                  Felhalmozási c. támogatás áhn.belül     1 200 e/Ft 

   

 - Városi Gondozási Központ 

   Nappali (kötelező feladat) 

      Ebből: Működési célú támogatás áhn.belül   - 508 e/Ft 

                  Felhalmozási c. támogatás áhn.belül    508 e/Ft 

 

 - Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd.   

     Ebből: Felújítás  - 2 133 e/Ft 

                 Dologi kiadás 2 133 e/Ft 

 

 - Máriaújfalu szennyvízhálózat építés /dologi kiadás/ 102 e/Ft

 Fedezete:Felhalm.c.átvettpénzeszk. áhn.kív. háztartásoktól 102 e/F 

 

 

 b./ Sztg.-i Közös Önkormányzati Hivatal   

 Önkorm.igazg.tev. 

 - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. közfogl./ 264 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. 233 e/Ft 

    munkaa.terh.j. 31 e/Ft 

    Fedezete:Önkorm.igazg.tevékenysége  - 264 e/Ft 

    Ebből : személyi jutt. - 233 e/Ft 
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    munkaa.terh.j. - 31 e/Ft 

 

 

 

 - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. közfogl./ 600 e/Ft 

      Ebből: személyi jutt. 510 e/Ft 

                      munkaa.terh.jár. 90 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv 580 e/Ft 

     Intézményfinanszirozás  20 e/Ft 

     Önkormányzat Működési céltartalék zárolás /Közcélú fogl. Pályázati önrész/  

 

   - Önkormányzati Képviselő választás költségei 

     Önkorm.igazg.tev.  583 e/Ft 

     Ebből : dologi kiadás 583 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv 583 e/Ft 

 

   - Biztosító által fizetett kártérítés 

          Önkorm.igazgatási tevékenység  18 e/Ft 

     Ebből : dologi kiadás 18 e/Ft 

     Fedezete: Biztosító által fizetett kártérítés 18 e/Ft 

 

 

d./ Móra F. Városi Könyvtár 

 Központi könyvtár 

     Ebből: dologi kiadás - 2 450 e/Ft 

                 beruházás 2 450 e/Ft 

 

 

c./ Rendelőintézet 

-  Foglalkoztatás hely. tám.   296 e/Ft 

Ebből: személyi juttatás 261 e/Ft   

           munkaa.terh.járul. 35 e/Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel. 296 e/Ft  

 

-  Fogorvosi alapellátás   1 567 e/Ft 

Ebből: személyi juttatás 1 234 e/Ft   

           munkaa.terh.járul. 333 e/Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel. 1 567 e/Ft  

 

-  Járóbeteg gyógyító szakellátás   1 113 e/Ft 

Ebből: személyi juttatás 876 e/Ft   

           munkaa.terh.járul. 237 e/Ft 

Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel. 1 113 e/Ft  

 

-  Járóbeteg gyógyító szakellátás   205 e/Ft 

Ebből: egyéb működési bevétel 205 e/Ft   

Fedezete:  

              Háziorvosi ügyeleti ellátás /dologi kiadás/ 71 e/Ft 

         Család- és nővédelmi eü. gondozás /dologi kiadás/ 65 e/Ft 

              Eü laboratóriumi szolgáltatás /dologi kiadás/ 69 e/Ft 
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6. A 2/2015.(II.26.) ÖKT rendelet 2.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a csatolt 14.sz.melléklet 

szerint módosul. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni  a gazdasági – pénzügyi folyamatokat.  A követés 

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi 

előírásokkal. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2015. évi költségvetés 

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. június 15. 

 

 

Dr Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                        Jegyző 
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1. sz. melléklet 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/….(…) önkormányzati rendelete 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit    2 277 936 e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait    1 659 960 e/Ft 
 működési egyenlegét         617 976 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási bevételeit       912 719 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait    1 972 579 e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét              - 1 059 860 e/Ft 
 finanszírozási bevételeit        450 716 e/Ft 
 finanszírozási kiadásait                   8 832 e/Ft  
 finanszírozási egyenleg        441 884 e/Ft  

költségvetési bevételeit     3 641 371 e/Ft 
 költségvetési kiadásait     3 641 371 e/Ft-ban 
 
állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
(2) Működési bevételek               2 189 321 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek:   198 541 e/Ft 
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:    278 586 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek:   198 194 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek       708 043 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek     248 911 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek    459 132 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.    293 291 e/Ft 
a) Működési c. tám. vt. államh.k.      88 615 e/Ft 
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k        5 905 e/Ft 
c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.   198 771 e/Ft 
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(5) Költségvetési bevételek összesen:           3 190 655 e/Ft 
 
 
(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  450 716 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    450 716 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány   450 716 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány              0 e/Ft. 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:  450 716 e/Ft” 
 
 
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 
 
a) működési kiadások előirányzatra   1 545 311 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra  1 972 579 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására       62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra        52 617 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:  3 632 539 e/Ft” 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra  8 832 e/Ft-ot 
határoz meg.” 
 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) személyi juttatások előirányzata       310 401 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata       88 129 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata       679 616 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra                   446 184 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások             386 668 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre    59 516 e/Ft 
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás                  0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                    20 981 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata összesen: 1 545 311 e/Ft. 
 
Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:  
a) Beruházási kiadások     1 297 887 e/Ft 
b) Felújítási kiadások         359 400 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások       315 292 e/Ft 
ebből: államháztartáson belülre  7 792 e/Ft 
 államháztartáson kívülre         307 500 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:  1 972 579 e/Ft 
 
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:  
a) Támogatások kölcsönök nyújtása         62 032 e/Ft 
ebből: működési támogatás nyújtása  62 032 e/Ft 
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(4) Az 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 
2.922 e/Ft összegben, melyből 
aa) a polgármester kerete 922 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 49 695 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 
ba) működési céltartalék:   49 695 e/Ft, 
 
 
(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) Pályázati Alap műk.önrész   1 600 e/Ft 
b) TDM      2 000 e/Ft 
c) Intézménykarbantartás   2 501 e/Ft 
d) PKKE rendezvénykeret              1 000 e/Ft 
e) Környezetvédelmi alap   1 000 e/Ft 
f) Közcélú fogl.dologi                 500 e/Ft 
g) Közcélú fogl.pályázati önrész  1 080 e/Ft 
h) Városi rendezvény                                   0 e/Ft 
i) III. Béla jubileumi évfordulója         0 e/Ft  
j) PKKE idegenforgalmi marketing  1 000 e/Ft 
k) Bérkompenzáció       560 e/Ft 
l) Szociális ágazati pótlék   3 500 e/Ft 
m) Pénzmaradvány             34 954 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 49 695 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi döntés alapján.” 
 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 278 586 e/Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 231 688 e/Ft nem kerül folyósításra.” 
 
 
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
     Huszár Gábor                                                    Dr.Dancsecs Zsolt 
       polgármester                     jegyző 
 
 

 

Kihirdetve: 

2015….-án 

 

 
  Dr. Dancsecs Zsolt 
     jegyző 
 
 

 



 60/137 

 

 

Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

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

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

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

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselőtestület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet és a 

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

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatát 

elfogadó 107/2015. sz. határozatában döntött arról, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a 

jövőben 500 000 Ft legyen a jelenlegi 300.000.-Ft helyett.  

Továbbá a támogatási összeg növekedése végett –mivel az 3 egymás követő éven kerül 

kifizetésre - módosítani szükséges a támogatás ütemezésének kifizetését is a 3.§. (2) 

bekezdését, továbbá a 6.§ (1) bekezdését is. 

Korábban 3 éven keresztül került 100e-100e-100e Ft-ként a támogatás kifizetésre, ezért 

javasoljuk az 500.000.-Ft-ot 200e – 200e – 100 e Ft-os részletekben kifizetni. 

 

3.§ (2) A vissza nem térítendő támogatás összege 300.000.- Ft, 500.000.-Ft, melyet az 

Önkormányzat az (1) bek. a.) – d.) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz 

jutó számára biztosít, aki az ott említett formában megvalósuló első lakásszerzéshez 

legalább 3 év alatt visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év 

alatt évente 100e – 100e – 100e Ft-ot 200e – 200e – 100e Ft-ot fizet be a hitelt nyújtó 

banknál az első lakást szerző támogatott hiteltörlesztési vagy bank számlájára. A 

hiteltörlesztési számlától eltérő bankszámlára akkor utalja a támogatást az Önkormányzat, 

ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a bankkal megkötött hitelszerződés az szerződésben 

meghatározott összegtől eltérő mértékű vagy - ütemezésű törlesztést a bank szankcionálja.  

Az első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig köteles igazolni, hogy a bankhitelt már 

felvette, erről a hitelszerződést aláírta. Továbbá évente köteles a banktól igazolást 

bemutatni arról, hogy a megelőző 12 hónapban a lakáshitelt maradéktalanul törlesztette, 

valamint évente köteles igazolni, hogy a támogatással megszerzett lakóingatlanban állandó 

lakcímmel rendelkezik. 

 

6.§. (1) A Támogatásra vonatkozó megállapodást a Városüzemeltetés készíti el. 

A Költségvetési csoport a megállapított támogatás első részletét – 100 e 200e Ft-ot – a 

támogatás megállapítását követő egy év elteltével, a lakáshitel törlesztésének banki 

igazolása után utalja. A második részletet – 100e 200e Ft-ot - a támogatás megállapítását 
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követő második év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása 

alapján, a harmadik részletet a támogatás megállapítását követő harmadik év elteltével, a 

legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása után utalja. Az igazolást 

mindig a támogatási szerződés megkötése fordulónapját követő 15 napon belül 

önkormányzati felhívás nélkül kell bemutatni. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat 

egy alkalommal hívja fel 15 napos határidő tűzésével a támogatott figyelmét 

kötelezettségének teljesítésére. Az utalásra minden esetben a banki igazolás határidőben 

történő bemutatását követő 8 napon belül kerül sor.  

 

Ennek megfelelően előkészítettük a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet) 

 

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: A támogatott 

személyek nagyobb támogatásban részesülnek. Az éves költségvetésben maximálva van a 

támogathatók száma (10 fő) s a jövőben a maximális létszám elérésekor –amennyiben lesz 

annyi igény- a jelenleg tervezett évenkénti 3 Millió forint támogatás mértékét emelni kell.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: többlet nincs 

A jogalkotás elmaradásának esetén:   A jogosultak kevesebb támogatásban részesülnek, 

évente kevesebb kiadást jelent az önkormányzat számára. 

 

II. 

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

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció 

felülvizsgálatát elfogadó 107/2015. sz. határozatában döntött arról, hogy kéri beemelni 

a rendeletbe azt, hogy „ne pályázhasson szociális bérlakásra az, aki önkormányzati 

bérlakásban szándékos rongálást követett el, ill. aki jelentős tartozást halmozott fel 

bérleményében és a tartozás rendezése érdekében nem működik együtt az 

önkormányzattal” 

 

 

IX. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOKRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

című fejezetben a 21.§-t javasoljuk (5) bekezdéssel kiegészíteni. 

Továbbá a minőségi cserét kérő lakókra is kiterjeszteni a fentieket.. 

 

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.30.) 

önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet   szerinti módosítása szükséges.  

 

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: Aki nem tud a társadalmi normáknak megfelelően az általa lakott bérlakásban 

élni, illetve az előírt bérleti díjat megfizetni, úgy annak a bérleti szerződés megszűnését 

követően nem lesz esélye újra önkormányzati bérlakást igényelni.  

Az összes lakásbérlőre kihat, nekik nem jelent többletkiadást.     

Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról hátralékok keletkezése csökken. 
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Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. 

A jogalkotás elmaradásának esetén:  

Rendeletileg nem kerülne szabályozásra olyan személyek távol tartása, akik korábban 

rongálással és bérleti díj nem fizetésével anyagi kárt okoztak az Önkormányzatnak. 

 

Továbbá a lakások bérletéről szóló rendeletben az 1. §-ban  módosítanunk szükséges a 

„Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottság” elnevezést „Eszközkezelő 

Önkormányzati Bizottság”-ra.   

 

III. 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  módosítása 

A rendelet 4§. (4) bekezdésében Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága 

kifejezést módosítani szükséges Eszközkezelő önkormányzati Bizottságra.  

 

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 139.930.-Ft-

ot. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns 

Gazdasági, költségvetési: nem releváns 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: Rendeletben nem az aktuális bizottsági elnevezés 

szerepel. 

 

Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

 

Szentgotthárd, 2015. június 3. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                                   jegyző 
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1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./…. (..) 

önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) 

önkormányzati  rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§. 

(2) bekezdése a következők szerint módosul:  

„ 3.§ (2) A vissza nem térítendő támogatás összege 300.000.- Ft, 500.000.-Ft, melyet az 

Önkormányzat az (1) bek. a.) – d.) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz 

jutó számára biztosít, aki az ott említett formában megvalósuló első lakásszerzéshez 

legalább 3 év alatt visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év 

alatt évente 100e – 100e – 100e Ft-ot 200e – 200e – 100e Ft-ot fizet be a hitelt nyújtó 

banknál az első lakást szerző támogatott hiteltörlesztési vagy bank számlájára. A 

hiteltörlesztési számlától eltérő bankszámlára akkor utalja a támogatást az Önkormányzat, 

ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a bankkal megkötött hitelszerződés az szerződésben 

meghatározott összegtől eltérő mértékű vagy - ütemezésű törlesztést a bank szankcionálja.  

Az első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig köteles igazolni, hogy a bankhitelt már 

felvette, erről a hitelszerződést aláírta. Továbbá évente köteles a banktól igazolást 

bemutatni arról, hogy a megelőző 12 hónapban a lakáshitelt maradéktalanul törlesztette, 

valamint évente köteles igazolni, hogy a támogatással megszerzett lakóingatlanban állandó 

lakcímmel rendelkezik.” 

 

2.§ A R. 6.§. (a) bekezdése a következők szerint módosul:  

„6.§. (1) A Támogatásra vonatkozó megállapodást a Városüzemeltetés készíti el. 

A Költségvetési csoport a megállapított támogatás első részletét – 100 e 200e Ft-ot – a 

támogatás megállapítását követő egy év elteltével, a lakáshitel törlesztésének banki 

igazolása után utalja. A második részletet – 100e 200e Ft-ot - a támogatás megállapítását 

követő második év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása 

alapján, a harmadik részletet a támogatás megállapítását követő harmadik év elteltével, a 

legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása után utalja. Az igazolást 

mindig a támogatási szerződés megkötése fordulónapját követő 15 napon belül 

önkormányzati felhívás nélkül kell bemutatni. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat 

egy alkalommal hívja fel 15 napos határidő tűzésével a támogatott figyelmét 

kötelezettségének teljesítésére. Az utalásra minden esetben a banki igazolás határidőben 

történő bemutatását követő 8 napon belül kerül sor.” 

 

3.§ A R. 2015. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
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Polgármester                                                              jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

 

Indokolás: 

 

1 és 2..§-hoz: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 107/2015. sz. 

határozata alapján szükséges az átvezetés 
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2. 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.§  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről szóló 

12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.)  1.§ (2) bekezdés a) pontja a 

következők szerint módosul:   

„1.§ (2) a) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 

értelmében átruházott hatáskörben az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság”(továbbiakban: Bizottság) … gyakorolja” 

 

2.§ A R. 2.§ -a a következő  (4) bekezdéssel egészül ki:  

„ (4) Nem pályázhat önkormányzati tulajdonú lakás bérletére az, akinek a korábbi bérleti 

szerződése szándékos rongálás, vagy jelentős bérleti díj tartozás meg nem fizetése 

következtében került megszűntetésre és a tartozás rendezése érdekében nem működött együtt 

az önkormányzattal, ill. az ingatlankezelővel. ” 

 

3.§  A R. 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„13.§ (1) Lakáscsere a „minőségi csere”, melynek során a Rendelet 2/A és 2/B § szerinti lakás 

bérlője a bérlő érdekkörében felmerült okból másik méretű, másik komfortfokozatú, 

másik szobaszámú, vagy bármilyen egyéb ok miatt a  Bérlő számára kedvezőbb bérlakás 

bérlőjévé válik. A minőségi lakáscsere előfeltétele a Bérlő részéről benyújtott és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által nyilvántartásba vett ajánlat, továbbá a 

bérlemény bérleti díjának, egyéb tartozásainak maradéktalan megfizetése és ennek 

igazolása, továbbá a jelen Rendeletben a Bérlőre előírt kötelezettségek maradéktalan 

teljesítése. Amennyiben a bérlő, illetve a vele együtt lakó a bérleményben szándékos 

rongálást követett el, úgy abban az esetben sem jogosult minőségi lakáscserére. A csere a 

Bizottság döntése alapján lehetséges.” 

 

 

4.§ A rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: A bizottság elnevezése megváltozott 

2 és 3..§-hoz: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 107/2015. sz. 

határozata 

alapján szükséges a módosítás átvezetése
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének      /---. (---- ) 

önkormányzati rendelete 

A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakbérek megállapításáról 

szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban R.) 4.§. (4) bekezdésében az  

„Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok  Bizottság”  elnevezések „Eszközkezelő 

Önkormányzati Bizottság”-ra módosulnak.  

 

2.§ A rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetés: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: A bizottság elnevezése megváltozott 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére. 

 

Tárgy:    Az új „városközponti” parkoló megépítésével kapcsolatos 

közlekedésszervezési kérdések, fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása,  

fizetőparkolók üzemeltetése  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 Az új „városközponti” parkoló megépítésével felmerültek különböző közlekedésszervezési 

kérdések, illetve egyúttal a fizető-parkolók bővítése, amelyekről a T. Képviselő-testületnek 

döntéseket kellene hozni. Továbbá a fizetőparkolók működtetésével kapcsolatban az 

üzemeltető előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 

 

I. A fizetőparkolási rendelet módosítása: 

 

1. A várkert nyugati oldalán újonnan kialakított 42 férőhelyes (ebből 2 db 

mozgáskorlátozott) parkoló kiépítése megtörtént. A forgalomba-helyezési eljárása 

folyamatban van. Az új parkolót javasoljuk a fizető parkolási rendszerbe bevonni. A 

fizető-parkolási rendszer alapvető célja nem a bevételszerzés, hanem a hatékony 

közlekedés-szervezés, a belvárosi zsúfoltság csökkentése, a parkolóhelyek forgási 

sebességének növelése, vagyis csak addig parkoljanak az autósok, amíg feltétlenül 

szükséges. Az új parkolóból a városközpont gyalogosan pár lépéssel megközelíthető, 

ezért a városközponti zsúfoltságra is megoldást jelenthet ez az új parkoló, ezáltal egy 

nagy forgalmú parkolóvá válhat. A fenti indokok miatt indokolt az új parkoló 

fizetőparkolóvá nyilvánítása. A fizetőparkolóvá történő nyilvánítása a forgalomba-

helyezési engedély jogerőre emelkedését követő hónap elsejétől történhetne meg. 

Mivel ennek időpontja bizonytalan, a hatályba léptetést szeptember 01-vel javasoljuuk 

– addig egészen biztosan minden feltétel megvalósul. A javaslat elfogadása esetén a 

fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendeletünket módosítani szükséges. 

 

2. Egyúttal javasoljuk a hivatal épület déli oldala melletti, jelenleg fizető parkolóként 

üzemelő parkolót kivenni a fizető parkolók közül, amely az épületben működő 

szervezeteknél dolgozók részére lenne fenntartva. Minden a Széll K. tér 11-ben 

dolgozó igényelhetne egy kártyát amennyiben gépkocsival rendelkezik. A kártya adig 

lehet a birtokában, amíg az épülethez köti a munkája. Csak e kártyák kihelyezése 

esetén lehetséges a parkolás és csak a kialakítotthelyek en lehet velük parkolni – 

akinek nem jut ezen a déli oldalon parkoló, az a kártyát más szentgotthárdi parkolóban 

nem használhatja fel. A javaslat elfogadása esetén a fizetőparkolók működéséről szóló 

helyi rendeletünket módosítani szükséges. 

 

3. További javaslatunk, hogy a Széll Kálmán téren lévő 2 db (Önkormányzati Hivatal 

bejáratánál, illetve posta-gyógyszertár előtt lévő) 8 + 10 összesen 18 férőhelyes (ebből 

1 db mozgáskorlátozott) parkolókba a jövőben ne engedjük a kedvezményes éves 

bérlettel történő parkolást. Ennek indoka a fentiekben részletezett közlekedés 

szervezési elv hatékonyságának növelése. Az éves parkoló bérlettel rendelkezők az új 

parkolót is igénybe vehetik, amelyből a városközpont pár lépéssel megközelíthető és 

ezzel lényegesen nem sérülne a bérlettel rendelkezők joga, illetve parkolójegy 
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váltásával továbbra is parkolhatnának a Széll Kálmán téren. Ezel a Széll Kálmán téren 

lévő parkolók forgási sebessége növekedne, így sokkal több autósnak nyújtana 

megállási lehetőséget a városközpontban és csak addig tartózkodnának itt, ameddig az 

ügyeik intézéséhez feltétlenül szükséges. Ezt a módosítást amennyiben a T. 

Képviselő-testület támogatná a jövő év január 01-től lenne célszerű bevezetni. A 

javaslat elfogadása esetén a fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendeletünket 

módosítani szükséges. 

 

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 hatása: E rendelet hozzájárul a szűkebb 

értelemben vett városközpont zsúfoltságának csökkenéséhez, illetve hatékonyabb 

közlekedésszervezést is jelentene egyben.  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: az új szabályok bevezetése esetén           

a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lehet, hiszen 100 %-os 

önkormányzati tulajdonú cég bevételeit növelheti. 

Környezeti és egészségi következménye: pozitív, mivel a belvárosi zsúfoltság enyhítésével 

és  a parkolók forgási sebességének növelésével a környezetterhelés csökkenhet  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások 

csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban 

bérletrendszer változásánál illetve a Széll K. tér 11-ben dolgozók számára kiadandó új 

kártyák előállításával és nyilvántartásával. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a  területen a szabályozás, 

városközponti zsúfoltság nem csökken, csorbul a hatékony közlekedésszervezés elve  

 

 

II. Az új „városközponti parkoló” megépítésével kapcsolatos közlekedésszervezési 

kérdések: 

 

1. Az új parkolót javasoljuk megnyitni az ÁFÉSZ udvarában meglévő parkoló felé, itt 

csak az új parkolóból az ÁFÉSZ parkoló irányába (Kossuth L. utca irányába) lehetne 

közlekedni, a másik irányba nem. Továbbá az új parkolót javasoljuk megnyitni a Széll 

Kálmán tér 21. számú ingatlan udvarán lévő parkoló irányába is, itt az ingatlan 

udvarán parkoló autósok csak az új parkolón áthaladva juthatnának vissza a Széll 

Kálmán térre. Ezek indoka a Széll Kálmán téri forgalom, illetve a Széll Kálmán téri 

szökőkút melletti szervízúton a közlekedési káosz megszüntetése. Egyúttal a Széll 

Kálmán téri szökőkút melletti szervízúton javasoljuk megtiltani a behajtást azzal a 

kivétellel, hogy csak az út mellett lévő üzletekhez, lakóingatlanokhoz érkező 

áruszállító gépjárművek hajthatnának be az áru ki-, ill. berakodás idejére, illetve az út 

melletti lakóingatlanok udvarára történő bejutás érdekében lehetne erre a szervizútra 

behajtani. A területen a jövőben parkolni nem lehetne már. Ennek indoka, hogy ezen a 

területen a szabálytalanul várakozó autósok miatt folyamatos balesetveszélyes 

helyzetek alakulnak ki, illetve a szabálytalanul várakozó autók miatt az úton 

jogszerűen „tartózkodó” forgalom is akadályokba ütközik. Folyamatosan a járda 

területét igénybe véve állnak meg az autósok, így pl. babakocsival csak az út területén 

lehet közlekedni. Továbbá a KRESZ szabályait sem veszik figyelembe, mivel jelenleg 

várakozni tilos kivéve áru ki-, berakodás idejére korlátozás van a területen, ennek 

ellenére parkolónak használják folyamatosan a területet. A hatósági jelenlét sem 

biztosítható folyamatosan csak ezen a területen.  
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III. Az üzemeltető javaslata/kérelme: 

A városban 2001-ben került bevezetésre fizető-parkolási rendszer. 2003-tól jegykiadó 

automaták kerültek elhelyezésre. Eredetileg 12 helyen működnek/működtek automaták. 

Ezeknek az automatáknak a javítása nagy nehézségekbe ütközik, illetve most már nem is 

lehetséges, mivel gyártásuk 2008-ban megszűnt. Az üzemeltető meghibásodás esetén már 

csak úgy tudja javítani őket, hogy a korábban kiiktatott automaták üzemképes alkatrészeit 

használja fel, vagy a hibás alkatrészt elküldi javításra, amennyiben ez még lehetséges.  Ennek 

az lett az eredménye, hogy jelenleg már három helyen nem működik az automata. Az 

üzemeltető javaslata alapján 3 db meglévő még működő automata áttelepítésével, 3 db 

meglévő kis forgalmú helyen lévő még működő automata mellett 6 db új automata beszerzése 

lenne indokolt. Az előzetes árajánlatok alapján automatánként nettó 1,3 millió forinttal lehet 

kalkulálni, amely 6 db automata esetében nettó 8,3 millió forint.  Alternatív megoldás lehet 

még, hogy a kis forgalmú helyeken a mobil parkolási lehetőséget biztosítunk (nincsen 

jegykiadó automata) és így 3 db új automata beszerzésére lenne szükség. A csatolt kérelem 

szerint ennek a beszerzésnek a végrehajtása az üzemeltetőnél likviditási problémát okozna.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és közlekedés szervezési, valamint a 

rendeletmódosításával kapcsolatos döntés meghozatalát. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 24. 

hrsz.-ú ingatlanon kialakított új parkoló (várkerti) összekötésével a Szentgotthárd 35. hrsz.-ú 

ingatlanon (ÁFÉSZ parkoló), illetve a Szentgotthárd 32. hrsz.-ú ingatlanon (Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 21. számú ingatlan udvarán) lévő parkolók felé. A parkolók összekötésénél a 

forgalom a Szentgotthárd 35. hrsz.-ú ingatlannál a Kossuth L. utca irányába, a Szentgotthárd 

35. hrsz.-ú ingatlannál pedig az új parkoló irányába haladhat.  

Határidő: az új parkoló forgalomba-helyezésétől számított 15 napon belül 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárd 27. 

hrsz.-ú ingatlanon (Széll Kálmán téri szökőkút mellett) lévő úton a Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 19. kapualjtól induló szakaszán behajtási tilalom elrendelésével – „kivéve áru ki-, 

berakodás, illetve Széll K. tér 13-17. garázsaihoz engedéllyel” kiegészítő táblával ellátott 

tábla kihelyezésével.  Az út mellett lévő üzletek áruszállító gépjárművein kívül behajtási 

lehetőség csak az út melletti lakóingatlanok garázsaiba történő behajtás esetében lenne 

lehetséges.  

Határidő: 2015. augusztus 01. 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolókat üzemeltető 

SZET Szentgotthárdi Kft. parkolójegykiadó automaták cseréjével kapcsolatos kérelmével 

kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: ...  

Határidő:  

Felelős:  
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Szentgotthárd, 2015. június 12. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

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

bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  

fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdését az alábbi h) ponttal 

egészíti ki: 

 

„h) Éves kedvezményes parkolóbérlettel való parkolás tiltására való utalás 

„Kedvezményes bérlettel nem vehető igénybe” felirattal.” 

 

2.§ A R. 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A 9. §-ban meghatározott éves kedvezményes bérlet a R. 1. melléklet „1.2.1. Széll 

Kálmán tér” megjelölésű kijelölt fizető-parkolókban nem vehető igénybe.” 

 

3.§ (1) A R. 9.§ (1) bek. d) pontja a következők szerint módosul:  
„d) A parkolóbérlet “Z” jelzésű, vagy “P” jelzésű lehet. A “Z” jelzésű parkoló bérlettel  

csak a zöld díjövezetben lehet parkolni. A “P” jelzésű bérlet valamennyi parkolóövezetben 

használható - a 4.§ (4) bek. szerinti kivétellel.” 

 

(2) A R. 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

 

„A parkolóbérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkolóbérlet tartalmazza a KRESZ – 

“Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd Város címerét, a 

“Parkolóbérlet ...(évszám – az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd” feliratot. 

Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe 

vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév 

december 31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, 

amikor a bérlet még felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami betűjelként “P” jelzést 

tartalmaz ha a bérlettel a város bármely parkolóhelye igénybe vehető, “Z” jelzést tartalmaz 

olyan havi bérlet esetében, ami csak a II. (zöld) zónában vehető igénybe. A szám az 

üzemeltető által kiadott sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. 

A bérlet hátsó oldalán “Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni, hogy milyen betűjellel 

kezdődő sorszámú bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem 

őrzött, továbbá fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még 

megmaradó helyet az üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített 

parkolóbérletet az üzemeltetőnek fóliáznia kell. A parkolóbérletnek tartalmaznia kell a 9. § 

(4) bekezdésében szereplő információt. A parkolóbérletbe bejegyzést csak az Üzemeltető 

tehet.” 

 



 75/137 

4.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

5.§ E rendelet 4. §-a 2015. szeptember 01-én, a 1-3. §-a pedig 2016. január 01-én lép 

hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 
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1.  melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről  

1. A fizető parkolási rendszer  

 

1.1. A fizető parkoló övezet két differenciált díjfizetési zónával  

1.1.1. a városközpontnak a Kossuth Lajos u.- Mártírok u.- Széll Kálmán tér-Honvéd u. által 
határolt területe;  

1.1.2. a Füzesi út és a Széchenyi iskola területe;  

1.1.3. a Hunyadi u. és környékére terjed ki.  

 

A fizető parkolók díjosztályba sorolása:  

1.2. (piros) díjzóna:  

1.2.1.Széll Kálmán tér  

1.2.2..Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . utig  

1.2.3. .Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig)  

1.2.4.Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig)  

1.2.5.Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig)  

1.2.6. Polgármesteri Hivatal épület D-i oldala melletti parkoló Várkerti parkoló (várkert 

nyugati oldalán lévő parkoló) 

1.3. (zöld)díjzóna:  

1.3.1.Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig)  

1.3.2.Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig)  

1.3.3.Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Spar áruház 

körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a Kaszagyár előtti területet)  

1.3.4.A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület  

1.3.5.Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó parkolók)  

1.3.6.Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe)  

 

1.4. Kék zóna  

1.4.1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca csatlakozásáig  

1.4.2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig  

1.4.3. A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar” 
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Indokolás 

1-3. §-hoz: Széll Kálmán téren az éves kedvezményes parkoló bérlet használatának tiltásával 

kapcsolatos rendelkezések   

 

4. §-hoz: A fizetőparkolási rendszer kiterjesztése a várkartben épült új parkolóra 

 

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A fizető parkoló bővítése a 

forgalomba-helyezési eljárás után történhet meg, a kedvezményes éves bérlet 

felhasználásának korlátozását célszerű jövő év elejétől hatályba léptetni 

 

 

 



 78/137 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgy: javaslat parkolás 

9970 Szentgotthárd, Széll. K. tér 11.  

Dr. Dancsecs Zsolt úrnak 
Jegyző 

 

Tisztelt Dr. Dancsecs Zsolt Úr! 

 

 

Jelenleg 12 parkoló automata üzemeltetést végezzük. 3 db automata nem üzemel, mivel 

gyártásuk 2008-ban megszűnt így alkatrész hiányában javítsuk nem lehetséges. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 12 jegyautomata számjelölést és helyét és az idei  január 1-től 

május 31-ig történő bevételét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslom a 3  db legkevesebb bevételt hozó automaták kiiktatását, mobilparkolási lehetőség 

meghagyásával:  

3. automata, Hunyadi u. 6.:  a múzeum előtti vásárolni tud a Hunyadi u. 21. Spar előtti 2-es 

automatából 

6. automata, Deák F. utca 15. : vásárolni tud a Picasso előtti 5-ös automatából 

8. automata, Mártírok út 4. : vásárolni tud a Mártírok u. 2 . OTP előtti  9-es automatából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Amennyiben minden zónában továbbra is üzemeltetni kívánunk jegyárusító automatát, úgy 6  

1 Füzesi u. 7. működik

2 Hunyadi u. 21. működik

3 Hunyadi u. 6. javítás

4 Széll K. tér 11. működik

5 Széll K .tér 18. működik

6 Deák F. u. 15. működik

7 Széchenyi I. u. 5. javítás

8 Mártírok u. 4. javítás

9 Mártírok u. 2. működik

10 Árpád u. 2. működik

11 Kossuth L. u. 6. működik

12 Kossuth L. u. 29. működik

59 950

124 150

3 550

228 000

290 600

24 360

327 480

93 780

163 430

141 360

Zónák

1 Füzesi u. 7. működik

2 Hunyadi u. 21. működik

3 Hunyadi u. 6. javítás mobil alkatrésznek

4 Széll K. tér 11. működik

5 Széll K .tér 18. működik

6 Deák F. u. 15. működik mobil

7 Széchenyi I. u. 5. javítás 6-os áttelepítve

8 Mártírok u. 4. javítás mobil alkatrésznek

9 Mártírok u. 2. működik

10 Árpád u. 2. működik

11 Kossuth L. u. 6. működik

12 Kossuth L. u. 29. működik
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db új gép beszerzése szükséges, ebben az esetben 2 db kivont, de még működő gép 

alkatrészként felhasználásra kerülhetne. A központi, nagy forgalmú automatákat teljesen újak 

lennének, 3 db meglévő, működő automatát lehetne áttelepíteni a hibás berendezések helyére, 

melyeken kis forgalom bonyolódik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új automaták árajánlatkérése és az ez irányú tárgyalások folyamatban vannak. A beruházás 

nagyságát gépenkénti nettó 1,3 millió forinttal kalkulálva, valamint az áttelepítés, beüzemelés 

összességében  nettó 8,3 millió forintra tehető.  

Az eszközök beszerzésének fedezetére pénzügyi kalkuláció nem készült,  de a 2014-es 

eredményt alapul véve, jelen helyzetben ez a kiadás likviditási problémát okozna. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

....……………………..……….. 

    Czotter-Szukics Mónika 

          építészmérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zónák

1 Füzesi u. 7. meglévő marad

2 Hunyadi u. 21. meglévő marad

3 Hunyadi u. 6. 10-es áttelepítve

4 Széll K. tér 11. új

5 Széll K .tér 18. új

6 Deák F. u. 15. meglévő  marad

7 Széchenyi I. u. 5. 11-es áttelepítve

8 Mártírok u. 4. 5-ös áttelepítve

9 Mártírok u. 2. új/ marad alkatrésznek

10 Árpád u. 2. új

11 Kossuth L. u. 6. meglévő 

12 Kossuth L. u. 29. új/ marad alkatrésznek

13 Polgármesteri Hivatal új



 80/137 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítása     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2015. számú határozata 

alapján ismételten elrendelte a 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 

hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadásra történő 

meghirdetését a helyben szokásos módon. A hirdetmény a honlapon és a hivatal faliújságján 

megjelentettük, továbbá az üzlet üvegablakára is kihelyezésre került. 

 

A hirdetményben megadott határidőig pályázat nem érkezett. 

69/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 

15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő 

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft. (2.200.-Ft/m2)- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. április 16. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. áprilisi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során a 

bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a 

megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti 

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. május 14-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor májusban az 1. pontban körülírt üzlethelyiség 

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni. Ugyanakkor elrendeli, hogy  meg kell vizsgálni 

annak a leheőségét, hogy létrejöhet a szomszédos üzlethelyiséggel csere. Továbbá vizsgálni 

kell annak a lehetőségét is, hogy a TOURINFORM iroda milyen módon költözhetne oda.  
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korábban ezekről írtunk: 

„BÉRBEADÁS:  
A testületnek meg kell határozni a bérbeadás feltételeit (pl. Határozatlan idő, felmondási idő, 

havi bérleti díj, tevékenységi kör stb..), s ezek alapján meg kell hirdetni bérbeadásra, majd a 

beérkezett pályázatok közül dönteni arról, hogy kivel kerüljön megkötésre a bérleti szerződés. 

  

Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű  

üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározása: 

Megjegyeznénk, hogy a bérlemény belül felújításra, átalakításra szorul, itt lehetőséget kellene 

adni a bérlőnek, hogy amennyiben hasznos, és értéknövelő beruházásokat végezne (pl. gáz 

bevezetése, elektromos hálózat felújítása, stb.), és azt az Önkormányzat részére előzetesen 

bejelenti, akkor annak értéke egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. Erről 

külön megállapodás szükséges, vagy a megkötendő bérleti szerződésbe bele kell foglalni ezen 

kitételt.  

 

Nyílt titok, hogy jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjai 

mérsékeltebbek, mint a magánszférában lévő üzletek bérleti díjai.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő Széll K. téri üzletek bérleti díjai az alábbiak: 

Széll K. tér 16. Gyógyszertár (258m2) bérleti díja: 3458.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Centrum Horgászbolt (82m2) bérleti díja: 1861.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. „Familia”üzletház (171m2) bérleti díja: 1403.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér 21. Cafe Corso étterem (141m2) bérleti díja: 2215.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér15. Fanatic BT. üzlethelyiség (32 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

A bérleti díjak Áfa mentesek.  

  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013.(X.31.)önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:  
 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI  
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

helyiségekről.  

(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 

pályázatokat elbírálja.  
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület állapítja 

meg. 

A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott 

helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

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

(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 
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Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább folytatandó 

tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel. 

 

Az üzlethelyiséget az elmúlt időszakban két érdeklődő is megtekintette, de javaslat, pályázat 

tőlük nem érkezett. A mindkét esetben kicsit magasnak találták a bérleti díjat. Ez 

megfontolandó, hogy esetleg a bérleti díj csökkentésével tegyük vonzóbbá a helyiség 

bérbeadását (150.000 – 160.000.-Ft-ért) 

Mivel most a pályázati határidő is hosszabb, ezért lehetőség van a júliusi Szentgotthárd című 

újságban is megjelentetni a hirdetményt, továbbá mérlegelendő az, hogy esetleg a megyei 

lapban,a Vas Népében is meghirdessük (nem a helyben szokásos mód, de tiltani nem tiltja 

semmi, hogy szélesebb körben hidessünk). 

 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 

15. fszt. 1 sz. alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 83 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő 

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: ………..- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. augusztus  4. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. augusztusi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt és különösen súlyozott a döntés során 

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a 

szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat, a 

megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt kritériumoknak. A 

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

A képviselő-testület eredménytelen, ill. számára nem megfelelő tevékenységi kört tartalmazó 

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

Amennyiben a bérlő hasznos, és értéknövelő beruházásokat végez az által bérbe vett 

üzlethelyiségben és azt az Önkormányzat részére előzetesen bejelenti, akkor annak értéke 

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. szeptember 16-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

bérleti ajánlat továbbra sem érkezik, akkor szeptemberben az 1. pontban körülírt üzlethelyiség 

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2015. június 15. 

 

 

 



 83/137 

 

 

 

 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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J E L E N T É S 

a Képviselő-testület 2015. június  24-i ülésére 

 

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

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

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 havonta 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.  

 

 

107/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

A Képviselő-testület 107/2015. sz. határozatában kért tájékoztatást az alábbiakról: 
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a lakásfelújítások ütemezését a júniusi testületi ülésre el kell készíteni – ehhez történjen 

egyeztetés a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel is. 

 

Lakáskoncepció felülvizsgálatakor 2015. májusi ülésre, az alábbiakról tájékoztattuk a 

T. Testületet: 

 

„A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek – akár 

lakáseladásokból is -  a jövőben is megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania. 

 

A VÉ-KO terv Bt-vel korábban  felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán 

Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 

18., és a József A. u. 1.. Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, 

villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók ablakok cseréje, tetőfedés vakolatjavítás, burkolatok, 

parketta cseréje stb), Mindez az általuk elvégzett 2008-as kalkuláció szerint a Széll K. tér 15. 

(3 épületrészből tevődik össze) ingatlan tekintetében  27 millió (itt a főépület tetőszerkezete és 

a tér felőli homlokzata 2014-ben felújításra került), a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u. 

18.  21 millió, a József A. u. 1.  17 millió forintba kerülne.   

Sajnos még mindig több társasház homlokzatára rászorul a tatarozás. Ennek elmaradása 

esetén az omladozó vakolat a  lehangoló látványon túl balesetveszélyt is jelent a 

gyalogosokra.  

 

Természetesen ezeken a városközponti ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb 

felújításra szoruló lakóházaink is, pl. Széchenyi u. 5. József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K. 

tér 19. 

 

Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának 

keretéből (amennyiben még a meglévő összeg elég lesz rá) tervezzük felújítani a Széll K. tér 

19 társasház utcafronti homlokzatát és tetőszerkezetét, mivel ezen az ingatlan kapualján 

keresztül is megközelíthetővé válik a várkertben kialakított új parkoló, ezért szeretnénk ezt 

prioritásban előre helyezni. Az ingatlan homlokzata és tetőhéjazata felújítási tervének 

elkészítését megrendeltük.” - várhatóan június végére elkészül.  

 

„A lakásfelújítási programtervben első helyen szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház 

felújításánál a városi főépítésszel történt egyeztetést követően felmerült annak lehetősége 

hogy a jelenleg 3 lakást magába foglaló (kb. nettó 120 m2) földszinti társasház tetőterét 

beépítsük, ott további lakásokat (2-3 db) alakítsunk ki. A beruházás megvalósításához idén 

engedélyes tervdokumetáció elkészítését tervezzük, melyhez kérünk tervezői költségbecslést is, 

s a jövő évben vagy azt követően –amennyiben a költségvetésünk engedi, de nem zárva ki akár 

magántőke bevonását sem – a beruházás megvalósulhat.” – azóta előzetes tervezői és a 

lakásokat kezelő SZET KFT. véleménye alapján mérlegelendő az, hogy a jelenlegi 

lakóház födémszerkezete rossz állapotú, s egy tetőtér beépítés során fellépő terhelést 

nem bírná el.  Majd a rendelkezésre álló felmérések alapján eldől, hogy melyik 

megoldást javasolt megvalósítani.  

 

A lakáskoncepcióban a „lakásfelújítási”, (valójában inkább ingatlan felújítási) 

sorrendnek nevezzük, a következők szerint módosul: ezek tisztán (egy kivétellel) 100%-

ban önkormányzati tulajdonú társasházak. 
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„Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet 

határozza meg:   

1.) Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az üzlet nem 

miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad 7%,  a tulajdonos a rá eső részt vállalhatná) 

2.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

3.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)”- tehát ebből a 

szempontból „lakóházak” szintjén ez az ütemezés. 

 

Ezeknél a társasházaknál/lakóházaknál természetesen komplett felújítás (kívűl-belül) 

lenne a legjobb megoldás, de mivel a költségvetésünk erre nem ad lehetőséget, ezért a 

házak homlokzatai, tetőszerkezetei kerülnek elsődlegesen felújításra. 

De ezek közül is kiemelnénk a József A. u. 1. sz. ingatlant, amiről korábban írtunk, 

mivel itt akár egy új építés megvalósulása is mérlegelendő, továbbá a Széchenyi u. 18. 

lakóház, amelynek a földszintjén 2 db. nagy méretű (82 és 73 m2) lakás található, mely 

lakások bérlői elhunytak, s itt egy átalakítással 3 lakás is kialakítható lenne. Ezt azért 

érdemes meggondolni, mert itt nem kell bérlők elhelyezéséről gondoskodni. 

Az épületben van egy alagsori lakás, ahol Kolompár Péterék élnek, de elvileg ettől 

függetlenül megoldható a földszinti művelet. 

 

EZEN felújítások finanszírozása elsősorban, az Önkormányzat  költségvetésében 

elkülönített „önkormányzati ingatlanok, bérlemények” számláról kerülnek 

finanszírozásra ez a keret 2015-ben : 20 millió Ft. 

  
A SZET  Szentgotthárdi KFt javaslata alapján megfontolandó a József A. u. 7. sz. alatti 

társasház tetőterében  lévő 85 m2-es lakás és 2 db. 4-4 m2-es raktár átalakítása úgy, hogy 

közfalak áthelyezésével 2 db. lakás is kialakítható lenne. (természetesen erről is tervezői 

szinten konzultáció szükséges) 

 

Bár csak augusztusra határidős, de javasoljuk ennek a mostani végiggondolását:  A  testület 

kérte, hogy  „az augusztusi testületi ülésre készüljön a farkasfai iskola felújításával 

kapcsolatban tervezés  azért, hogy a 2016-os költségvetésbe majd, a pénzügyi fedezetét 

tervezni lehessen.”  

Az építési engedélyes tervek elkészítésére árajánlatot kértünk, mely alapján a költsége bruttó 

571.500.-Ft lenne. Az építési engedély 3 évig érvényes, ami meghosszabbítható 1 évvel.  

 

Ezt kérjük átgondolni az alábbiak miatt: 

Az előzőekben is több átalakítás, építés felújításról írtunk, mely jelentős összegeket 

emésztenek fel, a laktanya átépítését is belevéve, melyek az alábbiak: 

- kethelyi laktanya átépítése 

- József A. u. 1. sz. alatti 3 lakásos lakóház (tetőtér beépítése, vagy elbontása és új több 

lakásos lakóház megépítése) 

- Széchenyi u. 18. lakóház földszintjén lévő lakások átalakítása+homlokzat tető 

felújítása 

- József A. u. 7. tetőterében lévő lakás és raktár átalakítása 2 db. lakássá 

- Farkasfai Iskola átalakítása 

Amennyiben a T. Testület a fenti lehetőségek közül a Farkasfai iskolát prioritásban 

előtérbe helyezi (s a 2016-os költségvetésben betervezi), a többihez képest akkor 
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érdemes terveztetni. Viszont, ha nem, akkor jelenleg nem érdemes azonnal terveket 

készíteni. 

  

 

 

A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésén a SZET Szentgotthárdi KFT általi  

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér és közös költség 

hátralékáról című előterjesztés végén  szerepelt karbantartás és felújítási intézkedési 

terv, mely kiegészítésre került: 

Itt van átfedés az átalakítható ingatlanoknál, József A. u. 7 és Széchenyi u. 18. lakóháznál (az 

majd eldől, hogy kinek a finanszírozásával valósul meg).  
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107/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

A Képviselő-testület 107/2015. sz. határozatában kért tájékoztatást az alábbiakról: 

 

Kethelyi laktanya ügye: a kethelyi laktanya hasznosítása vonatkozásában bővebb 

tájékoztatás kerüljön a testület elé.. 

 

A képviselő-testület 2015. március 25-i  ülésén került előterjesztésben az alábbiakról írtunk: 

 
„Mint Szentgotthárd Város Önkormányzata előtt is ismert Szentgotthárdon problémát jelent a megfelelő munkaerő hiánya, 

ill. nem áll rendelkezésre megfelelő számú lakhatási lehetőség a messzebb élő munkavállalók részére. Az Opel Szentgotthárd  
Kft-től érkezett is igény arra vonatkozóan, hogy kb. 100 fő részére szeretnének apartmanokat bérelni. 

Az Opel olyan szállás specifikációt szeretne, melyben 2 fő/ lakóhelyiség vagy 2x2 fő /apartman kerülne elhelyezésre, továbbá 

ezen apartmanokhoz szinte komplett szervízszolgáltatást igényel. (teljes felszerelés Tv, szekrény, ágy, ágynemű, internet, 

kábeltv, hűtő, függöny, szék asztal,.stb., mosókonyhák, mosógéppel, takarítás, recepció biztosítása) Fő szempont a távolság is 
ami ha lehetséges minél közelebbi legyen. Kifejezetten jelezték is, hogy a távolabbi településrészeken nem érdekli őket 

lehetőség. 

 

Munkásszállás kialakítása 
Kethelyi, volt határőr laktanyában lakások kialakítása és azok egy részének átmeneti átengedése munkások elszállásolására  

Kethelyi, volt határőr laktanyában lakások kialakítása van folyamatban. Tájékoztatnánk a T. Testületet, hogy a Laktanya 

ingyenes tulajdonba adásáról szóló Megállapodás alapján keletkezett kötelezettségvállalásról is, melyben a tulajdonba adás 

szociális lakások kialakítás céljából került sor. A laktanyára felmérési tervet készíttettünk, amely a jelenlegi állapot 
felmérését tartalmazza. A lakások, kialakításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére árajánlatokat kértünk. 

A tervek elkészítését követően lehet megállapítani a pontos lakásszámot és a várható költségeket.  

Az előzetes durva becslés szerint, ha saját ingatlanon építtetünk társasházat, annak bekerülési költsége kb. 200.000.-Ft/m2, az 

átalakítás laktanya esetében kb. 120.000.-Ft/m2. 
 

A laktanyában első körben 20 db. 2x2 fő elhelyezésre alkalmas 40-50 m2-es lakás kerülhetne kialakításra benne két 

hálószobával és egy konyhával + fürdőszobával. A laktanya  

többi részében is  lakások kialakítására van lehetőség. A most kialakítandó lakásokat átmenetileg munkások elszállásolására 
átengedhetjük a Szentgotthárdon működő vállalkozásoknak.   

Abban az esetben ha a munkásszállásra már igény nem mutatkozik szociális lakásokként fogjuk azokat  hasznosítani.. 

 

Munkásszállás működtetése: 
A munkásszállás kapcsán az OPEL Szentgotthárd Kft jelezte: kérik az önkormányzat sürgős segítségét munkások 

elhelyezéséhez mivel a cég ez év végéig 500 főt vesz fel – ekkora létszámot helyből és a környékről már nem tudnak 

biztosítani, az ország távolabbi részeiből pedig csak akkor jönnek emberek, ha a szálláslehetőségük legalább munkásszállás 

formájában biztosítva van. A Kft képviselői azt a konstrukciót szeretnék, ahol ők a munkásszállás biztosítását mint 
szolgáltatást megrendelik – a vállalkozás amelyik ezt a tevékenységet folytatja pedig ezt az igényt kiszolgálja, a szolgáltatást 

nyújtja és teljesíti az általuk elvárt feltételeket, mely szolgáltatásért a kft fizet. 

Ebből az következik, hogy Szentgotthárdon érdemes erre egy új ágazatot kialakítani a SZET Szentgotthárdi Kft-nél. A 

társaságunknak vannak ezirányú tapasztalatai hiszen ingatlankezeléssel is, szállodai szolgáltatással is, lakások bérbeadással is 
foglalkozik – a munkásszállás üzemeltetése során e tevékenységek egy – egy elemét kell együttesen alkalmazni. 

 

A laktanya esetében az alábbi folyamat alakítható ki: 

- Az Önkormányzat a saját tulajdonában lévő ingatlanban lakásokat alakít ki és szerződéssel biztosítja az üzemeltetési jogot a 

SZET Szentgotthárdi Kft-nek.  

- A SZET Szentgotthárdi Kft berendezi a lakásokat és egyelőre üzemelteti azokat mint munkásszállót: szerződést köt az 

OPEL Szentgotthárd KFT-vel. Biztosítja a lakásokban a fűtést, a vizet, a villanyt, az ágyneműk mosását, a portaszolgálatot, a 

gondnokot, a lakrészekben az internethozzáférést, a kábeltévét, a bútorokat és berendezési tárgyakat. Az üzemeltetésért 
megállapodás szerint üzemeltetési díjat fizet az önkormányzatnak.   

-  Az OPEL Szentgotthárd Kft biztosítja a dolgozókat, fizeti a szállásdíjat + üzemeltetési költségeket (szervizköltségeket) (a 

rezsit, portaszolgálat költségeit, takarítás költségeit, parkolók fenntartását, garázs fenntartását, mosást, esetleg büfé 
üzemeltetését, egyéb szolgáltatások). 

- Dolgozók: gondoskodnak a saját szállásrészük takarításáról 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft vezetőjének nyilatkozata szerint a társaság szívesen foglalkozna a munkásszállás működtetésével. 
A kft-től becslést kértünk a 20 db. lakás működtetése vonatkozóan, melyben szervízszolgáltatás díja apartmanonként: 

80.098.-Ft, Rezsiköltség: 18.700.-Ft (Fűtési költség és közös villany nélkül)  
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Tehát az apartmanok havi költsége 100.000 – 120.000.-Ft, amihez hozzáadódik a bérleti díj ,ami döntés kérdése, ha havi 

100.000.-Ft-tal vesszük ami személyenként és munkanaponként 1.000.- Ft szállásdíjat ad ki munkavállalónként, így a 
munkásszállás céljára rendelkezésre bocsátott ingatlanokért a munkáltatónak  havi 200 – 220.000.-Ft-ot kellene fizetnie. 

Természetesen ezek a számok csak általunk megadott senkivel sem egyeztetett felvetések. 

 

 

65/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érzékelve a Szentgotthárdon működő vállalkozások 

munkaerővel kapcsolatos problémáját – a munkavállalók lakhatási lehetőségei miatti nehézségeket - a vállalkozások 
segítségére siet és munkások elszállásolásához szükséges, a munkaadókkal egyeztetet paraméterekkel rendelkező alkalmas 

lakások munkásszállásként való hasznosítását vállalja. Felhasználja ehhez a város gazdaságfejlesztése érdekében 2015. évre 

elkülönített keretet is. Szentgotthárd Város Önkormányzata a SZET Szentgotthárdi KFT-t megbízza a munkásszállás 

működtetését biztosító üzletág kialakításával, és  az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott ingatlanok üzemeltetésével.  
Szentgotthárd Város Önkormányzata a volt rábakethelyi határőr laktanyában kialakítandó lakások egy részét átmenetileg a 

munkások elszállásolásához bocsátja az OPEL Szentgotthárd KFT dolgozói rendelkezésére.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli, hogy a volt határőr laktanyában az elkészítés alatt 
lévő felmérési tervek felhasználásával első lépésként 20 db. 2x2 fő elhelyezésre alkalmas 40-50 m2-es lakás kerüljön 

kialakításra benne két hálószobával  konyhával és fürdőszobával. Ennek finanszírozására a tervek elkészülte után 

finanszírozási javaslatot kell készíteni. A lakások megépítése után azokra munkások elszállásolása érdekében üzemeltetési 

szerződést köt a munkásszállások működtetésével is foglalkozó SZET Szentgotthárdi KFT-vel, az önkormányzat 100%-os 
tulajdonát képező vállalkozásával.” 

Lakáskoncepció tárgyalásakor az 2015. májusi ülésen az alábbiakról írtunk: 

„2014. szeptemberében megtörtént a Kethelyi, volt határőr laktanya birtokba adása, ahol alapvetően szociális lakások 

kialakítására nyílt lehetőség, mivel a Laktanya ingyenes tulajdonba adásáról szóló Megállapodás kötelezettség vállalásaként a 
tulajdonba adás feltétele volt a szociális lakások kialakítása. A szociális lakások kialakításának előkészítése elkezdődött. 

A Testület 2015. márciusában döntött arról, hogy átmenetileg a Szentgotthárdon működő vállalkozások munkaerővel 

kapcsolatos problémáját segít orvosolni akként, hogy a laktanya épületében kialakítandó lakásokat munkások 

elszállásolásához  használja fel, melyek későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak. Jelenleg 20 db. lakás tervezése 
van folyamatban, ahol 1-2 hálószobával kialakítandó lakásokban kb. 80 fő  elszállásolására lesz lehetőség. A lakások 

átadására kb. 2016. I. félévében kerülhet sor.”  

 

Jelenlegi állapot: 

 

- A laktanyára felmérési terve elkészült, készíttettünk vázlatterveket (V1-V2-V3 variáció), 

hogy hogyan lehetne kialakítani lakásokat.  

- Ezeket véleményezésre elküldtük az OPEL részére. Az egyik elutasított variáció szerint csak 

az I. emelet É-i és D-i épületszárnyában épült volna 7 db egyszobás és 8 db kétszobás, 

összesen 15 db összkomfortos lakás.  

- Az általuk 2015. 06. 15.-án elfogadott V3 variáció szerint az épület D-i szárnyában az I. és 

II. emeleten 12 db egyszobás és 8 db kétszobás lakás épül, amely 56 fő elhelyezését biztosítja. 

A 24 órás portaszolgálatot, hulladékszállítást, közműköltségeket, kábel TV, internet 

szolgáltatást, főzési, mosási lehetőséget magában foglaló komplex szolgáltatás egy főre 

vetített díja 39.500,- Ft/fő/hó + ÁFA lenne, melyet az OPEL elfogadhatónak tart, azzal a 

kitétellel, hogy az üresen maradó lakások szolgáltatási díját nem kívánja fizetni.  

- Ebben az esetben viszont  - számításaink szerint - 57.800,- Ft/fő/hó + ÁFA szolgáltatási díj 

lenne az indokolt. Ezen javaslatunkat elkküldtük a cég illetékes képviselőjéhez – válaszukat 

várjuk. 

- A terv variáció kiválasztása után, az eredeti ütemtervhez képest késve, a tervezőt 

megbízhatjuk az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével. Az árazott és 

árazatlan költségvetési kiírási is tartalmazó kiviteli tervek elkészültét követően tudjuk a 

közbeszerzési eljárást lefolytatni és a lakásokat megépíttetni. A becsült építési költség (nettó 

150-220 MFt) rendelkezésre állása esetén 2016. év első félévében a 20 db lakás elkészülhet. 

 

 

120/2015. számú képviselő-testületi határozat 
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Tájékoztató a 120/2015. sz. Testületi határozatról 

Kaszálatlan területek 2015.06.09. állapot 

 

Jakabháza: 

 
 volt tyúktelep előtti járda oldalai 

 

Rábafüzes: 

 
 Gomba vendéglő után, volt bezinkút területe 

 Kodály út patakpart 

 Alkotmány út 53 területe ( végig ) 

 Alkotmány út Camping és mellette lévő terület ( tavaly sem volt  kaszálva) 

 gázkúttal szembeni sziget (kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt) 

 Mosoda után dél irányú terület 

 Mosoda északi oldala a 8-as főút felé 

 határ felé volt OMV kút egész területe 

 

Szentgota thárd: 

 
 Füzesi út vége, sorompó után jobbra, dr. Benza György Alapítvány telkei 

 Füzesi út vége sorompó után balra, a leendő kutyamenhely felé vezető út végig ill. az 
elején a kerékpárút oldalai 

 Népek Barátsága Emlékmű felé vezető út egész területe 

 Hunyadi út végén, balra sorompó előtt, Reisinger telek 

 József A.u  volt Novák- ház 

 Radnóti út 35 

 Kis utca, holland tulajdonban lévő telek 

 Kethelyi laktanya, kerítés mellett 

 volt strand területe 

 Füzesi úton a Rába töltés és a Penny  áruház előtti telek 

 MOL benzinkút után, volt Sáfár telek az Opel kereszteződésig 

 Ipari Park, Martonyi telek 

 Ipari Park, Volánkamion Rt.területe 

 

Szentgotthárd, 2015. 06.11.  

Közterület Felügyelet 
 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. március 

 

Városüzemeltetés: 
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építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

0 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

5 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 7 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 1 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 

 

Két ülés között történtek - Városüzemeltetés 

2015. június 
 

 

 Megkezdődtek Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain lévő úthibák (kátyúk) 

javításai. Az előzetes felmérés alapján körülvágásos kátyúzásra 300 m
2
-es, körülvágás 

nélküli kátyúzásra pedig 150 m
2
 – es felületen kerül sor. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

 

 Megtörtént Szentgotthárd város területén, az önkormányzati tulajdonban és kezelésben 
lévő utakon az útburkolati jelek felújító festése, illetve az állami közútkezelőtől kapott 

hozzájárulás alapján két állami tulajdonú közúton Kossuth L. utcában (veszélyt jelző jel), 

illetve a Széll Kálmán téren (gyalogos-átkelőhelyet jelző piktogram) új burkolati jelek 

felfestése. Elkészült a Mártirok úti mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkoló állás 

felfestése is. Kivitelező: Útpiktor Kft. Szombathely. 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami tulajdonban és kezelésben lévő közutakon a 

meglévő burkolati jelek felújító festése az állami közútkezelő feladata és kötelessége.  

 

 Megtörtént Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utca kőzúzalékos burkolatának felújítása 
(teljes útfelület profilozása, anyagpótlás 0/30-as kőzúzalékkal, min. 2,00 cm vtg-ban 

kőzúzalék terítése a teljes felületen, hengerezéssel). Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. 

Zalaegerszeg 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. május 21. ülésén 
meghozta „Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.“ 

elnevezésű közbeszerzési eljárást lezáró döntését, amely alapján a legalacsonyabb összegű 
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ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt az UTPLAN ’95 Kft.-t hirdette ki az eljárás 

nyertesének. A szerződés aláírására 2015. június 09-én került sor. 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.  A teljesítési 

határidő a szerződés aláírásától számított 120. nap.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. május 21-i. 

ülésén meghozta „Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák“ 

elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntését, amely alapján a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt az UTPLAN ’95 Kft.-t hirdette ki az eljárás 

nyertesének. A szerződés aláírására 2015. június 09-én került sor. 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. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától 

számított 120.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. június 09-i  

ülésén meghozta a „Oktatási intézmények felújítása  - SZOI Széchenyi Általános Iskola 

akadálymentesítés, részleges vizesblokk felújítás kivitelezési munkái“ elnevezésű 

közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntését, amely alapján a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a CSEKE Kft.-t hirdette ki az eljárás nyertesének. A 

szerződés megkötése folyamatban van. A beruházás műszaki tartalma az épületbe történő 

akadálymentes bejutás, földszinten akadálymentes közlekedés kiépítése, 

akadálymentesített mozgáskorlátozott WC kialakítása, előírások szerinti védőnői szoba 

kialakítása, valamint 2 db vizesblokk felújítása.  A teljesítési határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. június 09. ülésén 
meghozta „Takács Jenő Művészeti Iskolában tervezett borított fa gerenda zárófödém 

cseréje“ elnevezésű beszerzési eljárás eljárást lezáró döntését, amely alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a Musits Bt.-t hirdette ki az 

eljárás nyertesének. A szerződés megkötésére sor került.  A teljesítési határidő: 2015. 

augusztus 31.  

 

 A „Szentgotthárd- Farkasfa Kultúrotthon fedélszerkezet felújítása” elnevezésű beszerzési 
eljárás alapján az építési engedélyek beszerzését követően 2015. június 15-én tudtuk 

megkötni a kivitelezői szerződést a nyertes ajánlattevővel. Teljesítési határidő: 2015. 

szeptember 30. Kivitelező: Musits Bt. Gasztony. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd-Rábafüzes, Toldi M. utca 6. számú ingatlan előtti közterületen 

két helyen leszakadt útáteresz helyreállítása, a Szentgotthárd, Május 1. út 130,00 fm 

hosszúságú árok iszapolása, kitermelt föld elszállítása, a Szentgotthárd-Zsida, Örökzöld 

utca Rábakethely irányába 120,00 fm hosszúságú beton folyóka tisztitása, kitermelt 

hordalék elszállítása, valamint a Szentgotthárd-Zsidahegy, Zsidahegyi bekötőúton sérült 

áteresz helyreállítása, volt hulladék-gyűjtő sziget talapzatának elbontása. Kivitelező: 

SZET Szentgotthárdi Kft. 
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 Megtörtént a Szentgotthárd, Hunyadi úton keletkezett cca. 10 m x 2 m felületű 

balesetveszélyes leszakadás, burkolatsüllyedés helyreállítása. Kivitelező: UTPLAN ’95 

Kft. Zalaegerszeg 

 

 A Szentgotthárdi Kézilabda Klub  .  tulajdonában levő Tekéző (9970 Szentgotthárd 
Kossuth Lajos u 67.) öltözőkkel való bővítésének tervdokumentációját a SZET 

Szentgotthárdi kft bonyolításában Kiss Norbert építészmérnök készíti. A bruttó 40 MFt  

költségkeretű bővítés engedélyezési tervdokumentációja június 19-ig elkészül. Az 

engedélyeztetés lefolytatását követően a kivitelezés a SZET Kft fővállalkozásában 

október 30-ig megvalósulhat. 

 

 Megtörtént a Hársas tónál a Büfé előtti, az esőbeállóban és a mobil WC-k környezetében  
térkő burkolat készítése. Kivitelező az UTPLAN 95 kft 

 

 

 

Két ülés között történtek - Pénzügy 

2015. június 

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 május 1-én:  324 182 207,- Ft 

 Bevételek május 1- május 31.:                          5 698 776 ,- Ft 

 Kiadások május 1- május 31.:          -    92 187 390,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege május 31-én  237 693 593,- 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. 

  

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 havi adatszolgáltatások küldése: 2015. évi PM info, jelentés elkészítése 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek, foglalkoztatási támogatások, kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 
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- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

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.  

Belső átszervezés következtében Apátistvánfalva Önkormányzatának valamennyi adóügye az 

adócsoport dolgozóihoz került át. 

 

 

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. 

Jelentős többlet teher hárul az apátistvánfalvi adóigazgatási feladatok átvétele és rendbetétele 

miatt. 

 

 

Két ülés között történtek - Hatósági és Koordinációs ügyek 

 

2015. június 

 

 

Kormányablak kialakítása 

 

Dr. Orbán István, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetője tájékoztatást adott arról, hogy 

június 22-én a hivatal épületében megkezdődnek a kormányablak kialakításának munkálatai. 

A kormányablak a jelenlegi Okmányirodai Osztály helyére kerül, s több mint 300 ügytípust 

intézhetnek majd ott az ügyfelek minden hétköznap, munkaközi szünet nélkül. 

A járásban élő állampolgárok által több, régóta óhajtott szolgáltatást is biztosítani fog a 

kormányablak, így például a földhivatali nyilvántartásból hiteles tulajdonilap-másolat 

kiadását. 

A munkálatok részét képezi, hogy az épület elérhető lesz a mozgássérültek számára is egy, az 

oldalbejáratnál kialakítandó rámpának köszönhetően. Első ütemben a válaszfalak bontása 

történik meg. A munkálatok kezdetén a folyosót lezáró irodát szüntetik meg, ezzel 

egyidejűleg lezárják a jelenlegi okmányirodát és a várakozási területet, így a járási hivatal ez 
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idő alatt az épület főbejáratán keresztül nem közelíthető meg, csak az oldalbejárat 

használatával. A munkálatok későbbi fázisában történik meg a mozgássérült feljáró és 

illemhelyiség kialakítása, melynek során az épület oldalbejáratát nem lehet majd használni. 

Ezen időtartam alatt az épület főbejáratától a járási hivatalon keresztül lehet majd 

megközelíteni a NAV és a falugazdász által használt irodát, a SZET Szentgotthárdi Kft., 

valamint a Tankerület irodáit. 

A munkálatok várhatóan októberben fejeződnek be, addig az Okmányirodai Osztály 

csökkentett üzemmódban működik a járási hivatalban. Ez alatt az időszak alatt az ügyfelek 

azon ügyeik intézésével, melyeknél országos illetékességgel járnak el a kormányablakok (pl. 

személyi igazolvány, vezetői engedély, gépjármű-ügyintézés), az Őriszentpéteri, valamint a 

Körmendi Kormányablakhoz is fordulhatnak. 

A munkálatok miatt a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek és a szabálysértési ügyek 

intézése, valamint a hivatásos gondnokok ügyintézése nem az eddig megszokott hivatali 

helyiségekben történik, hanem más, a hivatali épület földszintjén található, jelenleg a Magyar 

Vöröskereszt és a Szentgotthárdi Civil Fórum által használt irodákban. 

 

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk sikeresen 

pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyermekszegénység elleni programja 

keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári 

gyermekétkeztetése biztosításának támogatására. Ennek köszönhetően 18 rászoruló gyermek 

étkezhet ingyen július 22. és augusztus 19. között, hétköznapokon úgy, hogy ennek költségét 

a Minisztérium 440,- Ft/gyermek/nap összegben, az önkormányzatunk pedig 260,- 

Ft/gyermek/nap összegben biztosítja. A támogatásban részesülő rászoruló gyermekek 

kiválasztásában a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kikértük. 

 

 

 

 

Zöld Szentgotthárd cím 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és 

odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt 

pályázatra a május 31-i beküldési határidőig beadvány nem érkezett. 

 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

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

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

-18/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete: 
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a  lakások bérletéről szóló rendelet módosítására a mostani, 2015. júniusi képviselő-testületi 

ülésen kerül sor. 

 

-19/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete: 

a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása  a 2015.évi áprilisi képviselő-testületi 

ülésen került módosításra. 

 

-20/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete: 

a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítására  a mostani, 2015. júniusi képviselő-

testületi ülésen kerül sor. 

 

-21/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete: 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról, értelemszerűen módosítást nem 

igényel. 

 

 

 

 

               IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

2015. május 

 
 

Dömötör Sándor:  A sikátor melletti térkövezett útszakaszon történhet áruszállítás az ott levő 

üzletekbe. A sikátor közepére elhelyezett lehajtható korláttal a folyamatos gépjármű forgalom 

megakadályozható.   

 

Lábodi Gábor: A Széll Kálmán téren a Gyógyszertár előtt mozgáskorlátozottak részére 

parkoló állás van felfestve. Indokolt esetben a közelében, a volt étterem mellett, újabb 

mozgáskorlátozott  parkoló állás kijelölhető. 

 

Huszár Gábor: A Mártírok útján, a második lépcsőház előtt a mozgáskorlátozottak részére a 

parkoló állás fel lett festve.   

 

Dömötör Sándor: A Deák Ferenc utcában a tűzcsap melletti útszakaszon megállni tilos tábla 

van elhelyezve. A KRESZ betartása/betartatása esetén ott megállni nem lehet. 

 

Szalainé Kiss Edina:  Pályázat hiányában a jakabházi városrészen egyelőre nincs lehetőség 

térfigyelő kamerák elhelyezésére.  

 

Kardosné Kovács Márta: a Mártírok  úti közvilágítás javítására a szolgáltató VILLKÁSZ 

kft figyelmét felhívtuk. Visszajelzésük szerint a problémát alapvetően kábelhiba okozta, 

melyet - tudomásunk szerint -  az EON-ÉDÁSZ időközben megszüntetett.  

 

Szentgotthárd, 2015.június 17. 
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Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. június 15.-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 
nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 
2F: 

7.612.500,- 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

került. Kifizetés megtörtént. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 
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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.  

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 
módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

megtörtént. GYSEV 

területén a bontás lezajlott, 

a vasúti talpfák aprítása 
lezajlott. Az ÉNYKK 

konzorciumi partner részről 

a közművek kiváltása 

megkezdődött. 

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. 
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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. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 
 

8.000.000,- 

 
 

 

2.160.000,- 
 

Nyert! Játékeszközök 
telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 

megérkezett. Az utolsó 

kifizetési kérelem is 

megtörtént, már az összeg 

is megérkezett 2015 
áprilisában. 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 0,- 

Nyert! Kivitelezés és az 

átadó ünnepség is 

megtörtént. Az utolsó 
kifizetési kérelem 2015. 

május 18-án benyújtva. 

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.  

Leader gyógynövény Leader - 25 000 000,-  0,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Könyv, illetve a kisfilm 

elkészül,de az üvegház 
nem. 
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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. 

Konzorciumi együttműködési 
megállapodás megkötsre került 

a NEFPI-vel. 

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. május 18-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 
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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 

8.500.000.-

Ft/év 

8.500.000.-

Ft/év 

- 
Szerződéskötés megtörtént 
Megvalósítás szakasza 

2015. évre szól   

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 

8.150.000.-

Ft/év 

8.150.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 
2015. évre szól  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

68/2009. 

1.688.280.-

Ft/év 

1.688.280.-

Ft/év - 
Szerződés 2015. december 31-

ig szól. 
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SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 
 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 
határozat 

 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 
Konzorcium partnerként 

veszünk részt a projektben, 

Legutóbbi, 3. kifizetési 

kérelmünk 2015. februárban 

került benyújtásra 3.994.898,- 

Ft értékben, amit már a 

Társulás számára is elutalt a 
pályázatkezelő. Jelenleg 

folyamatban van a 4. kifizetési 

kérelem benyújtása több, mint 

2 millió Forintról. A 

projektzárásra 2015. augusztus 

végén kerül sor. 
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Közbiztonság 

növelését szolgáló 

önkormányzati 

fejlesztsek 
támogatása 

Belügyminisztériu

m 
 

23.737.379,- 13.393.066,- 

10.344.313,- 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került 2014 

decemberében. A térfigyelő 

kamerákat a T-Systems 
üzembe helyezte. Összesen 15 

kamera került kihelyezésre. 

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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BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények beszámolója a 

2014/2015-ös tanév tapasztalatairól. A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek 

számbavétele. A feladatellátásban a Klikk-kel való együttműködés lehetőségeinek 

vizsgálata. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 287/2014. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 

munkatervét, amely alapján a júniusi ülés fő napirendi pontja a jelen beszámoló. Az 

előterjesztés elkészítéséhez előzetesen megkértük az érintett intézmények, a Hivatal érintett 

irodájának, az iskolákat fenntartó KLIK helyi Tankerületének észrevételeit is. 

 

 

I. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
beszámolója: 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a 

fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 

az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A SZEOB intézményi 

beszámolót az intézmény igazgatója elkészítette és megküldte a Képviselő-testület számára. 

(lásd: 1. sz. melléklet). Az intézményi beszámolót a tavalyi évhez hasonlóan a köznevelési 

törvényben megfogalmazottak szerint készítette el az igazgató, figyelve arra, hogy a 

jövőbeni tanfelügyeleti ellenőrzési szempontoknak is megfeleljen a dokumentáció. 

  

Az elkészített anyag alaposan kidolgozott, tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, a 

személyi feltételeket, szakmai munkaközösségek működését, a tanköteles gyermekek 

ellátását, a gyermekbalesetek statisztikáját, az óvodai ünnepekre, nyílt napokra, munkaszüneti 

napokra vonatkozó meghatározásokat. Beszámol a továbbképzésekről, a szülőkkel, szülői 

szervezettel való kapcsolattartásról, az intézmény külső kapcsolatairól, a gyermekvédelmi-, 

valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a vallásgyakorlás (hittan) lehetőségeiről. Az óvodai 

neveléssel kapcsolatban az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásra 

nevelés, valamint a nemzetiségi neveléssel kapcsolatos lehetőségeket is tartalmazza, 

ugyanúgy, mint az óvodába járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezését, illetve az intézményi dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és 

értékelését is. 

 

 

II. A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbavétele: 
 

II/1. Önkormányzatunk 2013. január 1. időponttól - a SZEOB Játékvár Óvodája és a Tótágas 

Bölcsőde működtetése mellett - a Szentgotthárd és Térsége Iskolái tekintetében is vállalta a 

működtetési feladatok ellátását, illetve a 113/2015. számú Képviselő-testületi határozat 1. 

pontja alapján ezt 2015. szeptember 01. ponttól továbbra is végzi. 
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Az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében levő köznevelési intézmények 

tekintetében a városüzemeltetési csoport 2015. évre karbantartási tervet készített, továbbá az 

intézményi igényeket közép-és hosszú távú tervben is meghatározták. 

 

A SZEOB beszámolójában olvasható, hogy az elmúlt nevelési évben /tanévben átalakultak 

az infrastrukturális feltételek, nevelői szoba, mosókonyha és étkező kialakítására is sor 

került, a bölcsőde épületében két óvodai csoport vizesblokkja, öltözője korszerűsödött. 

 

A Szentgotthárd és Térsége Iskola igazgatója is elkészítette a működtetés tekintetében a 

beszámolóját (lásd: 2. sz. melléklet). A beszámolóban olvasható, hogy összességében a 

működtetést az Önkormányzat biztosította, és a menet közben felmerülő súlyos problémákra 

is sikerült többnyire megoldást találni. Külön kiemelte és köszönetét fejezi ki a vezető az 

iskolai bútorok cseréje és a eszközbeszerzés kapcsán. 

- Az intézmények közül a legnagyobb munkálatok az elmúlt tanévben a Zeneiskolában 

voltak és a nyár folyamán is folytatódnak. Sajnos a felújítás következtében a 

zeneiskola nagytermét szinte tanév elején le kellett zárni, melynek következtében az 

oktatás szervezését egész tanévre  újra kellett gondolni, folyamatosan megfelelő 

nagyságú termeket keresett az intézmény a koncertjeire, vizsgáira, zenekari próbáira 

stb. A nyárra váró munkálatok mielőbbi megkezdése szükséges a biztonságos 

tanévkezdéshez. 

- A Gimnáziumban elkészült a Díszudvar, mely nemcsak az ünnepségek méltó színtere, 

de a hétköznapokban a tanulók szabadidős tevékenységeinek is helyszínéül 

szolgálhat.  

- A Széchenyi Iskolában a tanévet felújított irodahelyiségekben kezdhették a 

pedagógusok, és  

- néhány tanterem is megújult. 

 

 

II./2. Javaslatok a jövőre vonatkozóan: 
 

A SZEOB részéről: 

 Továbbra is probléma az óvoda aszfaltozott területeinek balesetveszélyes állapota, a 

régi nyílászárók, víz, villamos –és fűtésrendszer korszerűsítése, az épület szigetelése, 

vizesblokkok felújítása 

 

A SZOI részéről: 

 A SZOI Igazgató Asszony jelezte, hogy szinte az összes intézményben problémát 

jelent a nyílászárók elavultsága, a fűtési rendszerek, elektromos hálózatok 

korszerűtlensége. 

 A működtetés még hatékonyabbá tételére a következő javaslatokat teszi: 

- Jelenleg, ha egy intézményben probléma van, azt 9db e-mail címre küldik az 

intézmények, javasolják, hogy ezt 1 fő tartsa kézben és az elvégzett munkát ő 

ellenőrizze is. 

- Az elvégzett munkáról értesítést kapjon az adott intézmény. 

- A nagyobb munkálatok előtt – az oktatás zavartalan végzése érdekében – 

egyeztetés az adott iskolával. 

- A működtetés kapcsán érdekelt cégek – takarítók, karbantartók, étkeztetést 

biztosító szolgáltató, önkormányzat – munkavégzésének összehangolása, esetleg 

időszakonkénti egyeztetése. 
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A Városüzemeltetés és a SZET Kft. a köznevelési intézmények működtetése kapcsán az 

alábbi észrevételeket tette (lásd: 3. sz. melléklet): 

- A jobb szervezhetőség és a költséghatékony munkavégzés érdekében az Oktatási 

Intézményeknél a nagyobb felújítási munkákat 1 évre előre kell tervezni, mert a 

költségvetés elfogadása után már késő a terveztetés. A tervek elkészítetése, a 

kivitelezési árajánlatok versenyeztetése – közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 

szerződések kötése több hónapos átfutási idővel valósul meg. Az intézményekben csak 

kötött időben a nyári szünet ideje alatt lehet a nagyobb felújítási munkákat 

elvégeztetni. A szakemberek – kivitelezők erre az időre már le vannak kötve munkával, 

ezért nagyon nehéz ennyire későn ilyen kötött határidővel kivitelezőt találni. 

        -   Az Intézmény vezetők részéről a költségvetés tervezése előtt kell összegyűjteni az olyan 

halaszthatatlan nagyobb felújítást – karbantartási igényt ami nem képezi a nyári alap 

karbantartást. (nem a nyári karbantartási igények közé tartoznak pl. teljes terem 

felújítás, parkettacsiszolások stb.). A költségvetésben szereplő tételekre van csak 

anyagi fedezet. Az aktuális nyári karbantartási igényben nincs arra mód, hogy több 

százezres tételeket kezelni tudjunk.(annak ellenére, hogy jelzik az Intézmények a nyári 

karbantartási listán). 

  -      Az Oktatási Intézményeknél a Hivatal képviselője – SZET Kft. képviselője – Intézmény 

vezetője részvételével fél vagy negyedévente helyszíni bejárás alkalmával kontrollálja 

az Intézmények karbantartási igényeit. A bejárást követően az intézmények 

üzemeltetője döntést hoz az intézmények legszükségesebb karbantartási munkáiról a 

benyújtott igények figyelembevételével. 

 

SZET Szentgotthárdi Kft részéről: 

- Éves karbantartási keret felhasználásáról legalább havi egyösszegű elszámolást 

mutassanak ki, hogy követhető legyen a nyári karbantartásnál, milyen keretből lehet 

gazdálkodni. 

- Javasolnám: a kis megrendeléseket (pl. egy pissuár beszerzése) egy 

formanyomtatványon kérjen engedélyt hivatalon belül, írassa alá az illetékesekkel és 

utána intézhető. Ha már van saját elkülönített költségvetési kerete, akkor ne kelljen 

minden apróságért megrendelőket készíteni (50.000 Ft-ot meghaladó költségen felül - 

külön megrendelés esetén számlázhatnak)  

- Negyedévente egyeztetés az elvégzett karbantartási munkák – elvégzendő 

karbantartási munkák kérdéskörében. (Intézmények negyedévente foglalják írásba 

igényeiket adott határidőre.) 

 

Természetesen az Önkormányzat a negyedéves kontroll rendszeres megbeszéléseken 

továbbra is biztosítja az iskolák képviselői és a fenntartójuk képviselői részére a 

működtetéssel kapcsolatos konzultációs lehetőséget. 

 

 

III./ A feladatellátásban a KLIK-kel való együttműködés lehetőségeinek 
vizsgálata: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-sa rendelkezik arról, hogy mi a 

működtető önkormányzatok feladata. A KLIK-nek, mint fenntartónak, a működtetői feladatok 

ellátásához nincs költségvetési kerete. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem segíti 

ennek a feladatnak az ellátásában az Önkormányzatot - lehetőségeihez mérten. Három 

területen a jövőben szorosabb együttműködést javasol a hatékonyság érdekében (lásd: 4. sz. 

melléklet): 
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 Pályázatok kihasználása: a KLIK folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, és 

fontosnak tartják azt is, hogy kölcsönösen tájékoztassa egymást a működtető és a 

fenntartó a pályázati lehetőségekről. 

 Közfoglalkoztatottak alkalmazása: Mind a működtető, mind a fenntartó alkalmaz 

közfoglalkoztatottakat, azonban hatékonyabban lehetne kihasználni az ő munkájukat, 

ha a két fél összehangolná az ő feladataikat. Pl.: az Önkormányzat konkrét 

karbantartási munkák elvégzésére egyeztetés után a KLIK által foglalkoztatott 

közmunkások kapacitásait is igénybe vehetné. 

 Karbantartási munkák, felújítások tervezése: készüljön az iskolák felújítására / 

karbantartására egy középtávú terv, évekre lebontva, felelősöket, költségeket 

hozzárendelve, amelynek elkészítésénél az intézmények mellett a KLIK javaslatait is 

vegyék figyelembe. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEOB 2014/2015. 

nevelési évről szóló beszámolója megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja 

el: 

…………………… 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

 Kovács Tiborné, SZEOB igazgató 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények 

működtetéséről szóló tájékoztatót megismerte jóváhagyja és az alábbi kiegészítésekkel 

hagyja jóvá: 

- a nagyobb munkálatok előtt pontos egyeztetések történjenek az érintett 

intézményvezetőkkel, 

- biztosítani kell a működtetésben érintett szervezetek – karbantartók, étkeztetést 

biztosító szolgáltató, városüzemeltetés, karbantartók – időszakos egyeztetési 

lehetőségét, 

- a nagyobb felújítási munkákat 1 évre előre, a költségvetés összeállítása előtt kell 

felmérni és összeállítani,  

- negyedévenkénti közös bejárásokon ellenőrizze a városüzemeltetés, a SZET KFT 

és az intézmény vezetője az adott intézmény aktuális karbantartási igényeit, 

- kerüljön sor a működtetői és fenntartói oldalról rendelkezésre álló 

közfoglalkoztatott kapacitás egyeztetésére. 

 

Szentgotthárd, 2015. június 16. 

 

         Huszár Gábor 

           polgármester             

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Külön csatolt melléklet. 

 

2. számú melléklet 

        

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium 

  és Alapfokú Művészeti Iskola 

H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2-4. 

Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

 

 

Iktatószám: 28-2/2015.                       Tárgy: Beszámoló 

 

Beszámoló a 2014/2015-ös tanév tapasztalatairól  

a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

és működtetője, Szentgotthárd Város Önkormányzata vonatkozásában. 

A működtetés ésszerűsítése, lehetőségek számbavétele 
 

A 2014/15-ös tanévben iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában, és Szentgotthárd Város Önkormányzata működtetésében végezte alapító 

okirat szerinti tevékenységét. 

Összességében elmondható, hogy a működtetést az önkormányzat biztosította, és bár súlyos 

felmerülő problémák jelentkeztek, azokra közös gondolkodással sikerült megoldást találni.  

A tanév folyamán több nagyobb volumenű felújítás érintette iskolánkat: 

 2014 nyarán elkezdődött, és két ütemben megvalósult a zeneiskola épületének 

tetőfelújítása, mely a héjszerkezet teljes cseréjét eredményezte. Az önkormányzat 

biztosította a teljes felújítás költségét, a kivitelező cég munkájával és a velük való 

kapcsolattartással elégedettek voltunk. A felújítás ütemezése nem volt szerencsés, a 

tényleges munkák októberben kezdődtek, az iskola utcafront felőli megközelítése a 

tanulók és a dolgozók tekintetében is időnként problémákat vetett fel.  

A felújítási munka közben derült ki, hogy az első emelet és a padlás közötti födém az 

évtizedes beázás következtében teljesen meggyengült, helyenként életveszélyes 

állapotban van. Ebből adódóan, a zeneiskola nagytermét októberben le kellett zárni, 

mely az egész tanévre vonatkozóan igen nehéz helyzetbe hozott a tagintézményt. A 

zeneiskola épületében, a tanév folyamán nem lehetett koncertet, rendezvényt, zenekari 

próbát, kórus próbát, tantestületi értekezletet stb. tartani (épületen belül pedig csak 

kisméretű termek vannak).  

 A tanév közben elindult a zeneiskolában a födémcsere előkészítő munkája. A 

beavatkozás építési engedély köteles, a tervezés a költségvetés biztosítása, 

ajánlatkérés, kivitelező megbízása hosszadalmas eljárás, melynek végrehajtását több 

fórumon is folyamatosan próbáltuk figyelemmel kísérni, sürgetni, nehogy a 

kivitelezési munkák a 2015/16-os tanév kezdésére se záruljanak le. Jelen pillanatban 
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reményt látunk a munkák időbeli elvégzésére, de kérjük a működtető támogatását, 

hogy valóban úgy legyen.  

 2014 őszén megvalósult a gimnáziumban díszudvarának kialakítása. A munkálatokat 

nehezítette, hogy a térkő lerakása előtt meg kellett oldani a lejtős területen a csapadék 

elvezetését is. Ennek köszönhetően az iskola végre valóban kihasználhatja ezt az 

udvarrészt is. A pihenés mellett a szabadidős rendezvények és a testnevelés órák 

zavartalan lebonyolításához is nagy segítséget jelent ez a terület. 

 Az idei tanév megkezdése előtt nagyobb karbantartási munkákat is végeztek az 

intézményekben. Az osztálytermek felújítása mellett a Széchenyi Iskolában végre sor 

került az irodahelyiségek felújítása, parkettázására is. 

 

A művészeti iskola jövőbeli működtetésével kapcsolatban szeretnénk kérni az épülettel 

kapcsolatos további tennivalók ütemezését. A zeneiskolában a két felújítási munka nem 

oldotta meg a zeneiskola épületének minden problémáját, a nyílászárókkal, a fűtési 

rendszerrel, az elektromos hálózattal szintén komoly problémák jelentkeznek, melyeket több 

évre tervezve lehetne csak megoldani. Hasonló problémák mondhatók el a többi tagintézmény 

esetében is. Szeretnénk, ha a nagyobb felújítási munkálatokat, korszerűsítéseket a város 

tervezetten, az intézmények érdekeit továbbra is figyelembe véve végezné.  

A 2014/15-ös tanév szakmai munkájához óriási segítséget jelentett, hogy az önkormányzat 

a tanév előtt egyszeri, rendkívüli támogatásban részesített bennünket: Több millió forintot 

költött a város az iskolákban az iskolabútorok cseréjére, illetve az oktatás zavartalanságának 

biztosítása érdekében eszközbeszerzéssel támogatta az iskolákban folyó szakmai munkát. 

Köszönet ezért Szentgotthárd Város Önkormányzatának! 

 

Az iskolákban a 2014/2015-ös tanévben számos karbantartási feladat elvégzésére volt 

szükség. Szentgotthárd Város Önkormányzata a felújítási munkákon kívül folyamatosan, jó 

gazdaként biztosította napi működésünket. Az esetek többségében jól működött a 

jelzőrendszer, a levélben jelzett problémák (pl. meghibásodott zárak, dugulás, 

áramszolgáltatás akadozása, üvegtörés, radiátorok csöpögése) akár azonnal, vagy két-három 

napon belül javításra kerültek. 

Észrevételeink, javaslataink a következőek: 

1. Jelenleg, ha valami munkát megrendelünk, kilenc e-mailcímre kell elküldenünk 

kérésünket.  Sokszor az az érzésünk, hogy két szék között a pad alá esünk. Talán 

hatékonyabb lenne, ha csak 1 főnek kellene jeleznünk a problémát. és ő tartaná kézben 

az iskolákban folyó munkálatokat.  

2. Az utóbbi időben már többször előfordult, hogy néhány munkát elvégzését többször is 

kérni kellett, mert nem valósult meg. Ha mindez egy kézben lenne az 

önkormányzatnál, akkor talán ez is elkerülhető lenne, mert az ő felelőssége lenne az is, 

hogy a munka elvégzését ellenőrizze.   

3. Gondot jelent számunkra, hogy az elvégzett munkáról nem kapunk senkitől sem 

értesítést, sokszor csak véletlenszerűen szerzünk róla tudomást.  

4. Nagyobb munkálatok elvégzése előtt – saját oktató-nevelő munkánk zavartalan 

végzése érdekében – időpont egyeztetésre lenne szükség. 

5. Fontos lenne a különböző, nálunk feladatot ellátó cégek munkavégzésének 

összehangolása is: takarítók, karbantartók, étkeztetést ellátók, önkormányzat. 

Szentgotthárd, 2015. június 11. 
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           Balogh Éva  

                                                                    igazgató       

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

Ügyiratszám:47/2015    Tárgy: 2015. évi karbantartási és felújítási terv 

 

 

Szentgotthárd Eszközkezelő és településfejlesztő Kft. 

9970 Szentgotthárd 

Füzesi út 8. 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziumában az alábbi munkákat 

szeretnénk elvégeztetni: 

 

– a régi épület termeiben a parketták csiszolása és lakkozása  

– tanári szoba, intézményegység- vezető, helyettes irodák és titkárság irodáiban a 

vakolat javítása, az irodák kifestése és az irodák újraparkettázása (A falak és a 

padlózat az évek során annyira elhasználódott, hogy felújítása mostanra 

halaszthatatlanná vált. A vakolat és a parketta is hiányos.) 

– a régi épület földszinti folyosóján és a lépcsőfordulóban a lehullott vakolat javítása, és 

festése (ez minden évben problémát jelent, megfelelőbb lenne ezt a szakaszt 

burkolattal ellátni) 

– tantermek és laborok festése 

– vizesblokkok egészségügyi festése 
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– testnevelő tanárival szemben lévő vizesblokkban 1 falikút /mosdó/ felszerelése 

– kémia előadó és szertár felújítása; csapok javítása 

– a fizikai előadó és szertár felújítása  

– a tornaterem öltözőiben a vizesblokk felújítása (festés, javítás) 

– a tornaterem parkettázása, jelzővonalainak újrafestése 

– a z új épület hátsó bejáratánál a lépcső burkolatának javítása illetve pótlás, és a lépcső 

oldalfal vakolatának javítása  

– a tantermek, szaktantermek, laborok világításának korszerűsítése, neonok cseréje 

– az ereszcsatornák tisztítása, javítása 

– PC 1 és PC 2-es laborban főkapcsoló kiépítése 

 

Szentgotthárd, 2015. június 7. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

         Balogh Éva 

            igazgató 

 

 

 

Czotter-Szukics Mónika 

építészmérnök 

SZET Kft. 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

       Tárgy: Nyári karbantartás 

 

A Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolájában az alábbi karbantartási munkák ütemezését kérjük: 

A szárny 

Földszint: 

1-es terem  Rajz terem 

 Ablakzárak javítása 

 üvegszekrény javítása 

 

4-es terem  Titkárság 

 vezetékek elrendezése 

 szekrényajtók javítása (ig.hely iroda) 

 

5-ös terem   Német terem 

 borostyán visszavágása 

10-es terem  Könyvtár 

 sárga fotelek kárpitjainak cseréje (10db) 
11-es terem  Tanári szoba 

 festés 

 függönyök cseréje 
 

Emelet: 
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13-as terem  Magyar terem 

 festés 

14-es terem   5.c 

 tábla körül a fal festése 
15-ös terem  8.a  

 falburkolat megjavítása (terem hátsó falán), 

 tábla körül festés 

 

16-os terem  7.a 

 két fénycső cseréje 

19-es terem  Angol terem 

 ablakkeret (lyuk) 

 ajtózár javítása  

 tábla festése 

 

20-as terem  8.b 

 ajtókilincs javítása  

 falburkolat javítása 
21-es terem  7.b 

 ablak javítása (lyukas keret) 

22-es terem  8.c  

 tábla alatti lábazat festése 
Folyosók, vizesblokkok festése 

Lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése 

 

B szárny 

Földszint: 

26-os terem  Technika terem  

 ajtózár javítása (ablak előtti zöld szekrény) 

 tanári asztal fiókzár javítása 

 

29-es terem  Művészeti terem 

 osztályteremmé alakítása 

30-as terem  Technika terem  

 tábla festése 
Földszinti folyosó festése, falburkolat eltávolítása, vizesblokkok festése 

Lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése 

Lépcsőház festése 

 

 

Emelet: 

37-es terem  6.a 

 ajtózár javítása 

 

38-as terem  Fejlesztő terem 

 festés 

39-es terem  6.c 

 lábazat festése  

 kinti cipős szekrényre lakatpánt felrakása 
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40-es terem  Kémia terem 

 gázelszívó fülke üvegablakának javítása 

45-ös terem  5.a 

 fénycsövek cseréje 

 tábla javítása (ferde, krétatartó lóg, csavar hiányzik) 

 ajtókilincs javítása 

 egyik felső ablakzár javítása 

 szekrényajtó beállítása (kinyílik) 

 pad akasztójának javítása 

 

46-os terem  6.b 

 tábla festése, mágneses tábla rácsozása vagy cseréje 

 függönykarnis javítása  

 a terem ajtaja előtt csúszkál egy parketta 
47-es terem  5.b 

 két fénycső cseréje 

 tábla festése, karbantartása (szegek kiállnak, mozog) – cseréje  

 ajtókilincs javítása 

 

48-as terem  Matek terem 

 egyik konnektor mozog 
Folyosók, vizesblokkok festése 

Lépcsőkorlát fa részének lecsiszolása, festése 

Lépcsőház festése 

 

Aula 

 

 rácsok festése 

 világítás javítása, reflektorok pótlása 

 álmennyezet cseréje 

 üvegkupola fémszerkezete melletti beázás megszüntetése 

 

Tornacsarnok 

 felfüggesztett tornaszerek ellenőrzése 

 a kitörött ablaküvegek cseréje 

 ping-pong asztal javítása 

 üvegfolyosó műanyag borításának javítása, vagy cseréje 

 beázás megszüntetése 

 vizesblokkok tisztasági meszelése 

 

Udvar: 

 focikapuk veszélyesek 

 szemetesek pótlása 

 lámpaoszlopok, kerítés festése 

 lépcső javítása 

 felújított kosárpalánk helyének kialakítása 

 zászlótartók elhelyezése + zászlórúd 
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 folyamatos udvarrendezés 

 

Szentgotthárd, 2015. június 10. 

 

 

Köszönettel: 

 

 

        Kocsisné Takács Éva 

        tagintézmény- vezető  

 

 

 

 

 



 

Nyári karbantartás 2015 Arany János Iskola  

terem  lábazat  
táblafestés + 

vonalazás 
egyéb  

1. X festék lesz X ablakok nem záródnak 

2.   X ablakok, tanterem festése  

3. X X szekrény falhoz rögzítése (tábla mellett) 

4. X X   

5. X  X (1.oszt.) ajtózár, tanterem festés fehér (lábazat drapp) 

6. X X (1. oszt.) tanterem festése 

7. X X (1.oszt.) tanterem festése 

8.   X (1.oszt.) 
Komplett felújítás!!!! Padló, fal, tábla, csempe, ablak fölött vakolat!  

10. X     

12. X     

13. X     

14. X X (3.oszt.) 

parkettacsiszolás,hátsó ablaknál nagy rés , rosszul záródik ,  tábla fölött vezetékek kiállnak a falból, 

hiányzik a fedő doboz, kérjük a pótlását 

15. X X(3.-4. oszt) tanterem festése, ajtótól jobbra 6 db lyuk a falon 

16. X X (3.oszt.) ablakok nem záródnak, ajtózár 

17. X X (3.oszt.) laptop tartó polc felszerelése + tanterem festése 

ETT.alsó X   ablak nyithatóvá alakítása, redőny 

ETT.felső X X javítás ablak nyithatóvá alakítása, redőny 

fejlesztő alsó  X X 3 db új pad, 6 db új szék,  

fejlesztő felső  X X   

számítástechnika     redőny javítása 

angol X X krétatartó csiszolása és festése 



 

titkárság      az íróasztal fiókjának zárhatósága 

tornaterem      parketta csere, kopolit üvegek pótlása 

könyvtár     ablakok nem záródnak rendesen, parkettacsiszolás + festés csak együtt!!!!!! 

művészeti terem  X X tanterem festése 

udvar     konyhakapu javítása ( szét mállott ) + festése  

emeleti h. folyosó     festése 

tanári folyosó      festése 
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4. számú melléklet 

 

 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

SZENTGOTTHÁRDI Tankerülete 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

Tel.: 94/795-216 
 

 

Domiter Judit                  Iktatószám: KLIK/167/52-2/2015 

intézményi ügyintéző részére                Ügyintéző: Kovács Jánosné  

Szentgotthárd,        

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tárgy: Javaslat előterjesztéshez 

 

 

Tisztelt Domiter Judit! 

 

 

A jelzett napirendi pontra vonatkozóan az alábbi észrevételeket, illetve javaslatokat tesszük: 

 

 

JAVASLATOK: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-sa rendelkezik arról, hogy mi a 

működtető önkormányzatok feladata. A KLIK-nek, mint fenntartónak a működtetői feladatok 

ellátásához nincs költségvetési kerete. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem segítjük 

ennek a feladatnak az ellátásában az önkormányzatot lehetőségeinkhez mérten. Három olyan 

területre szeretném a figyelmet felhívni, amely szerintem a jövőben esélyt teremthet az 

együttműködésre: 

 

1. Pályázatok kihasználása.  

A KLIK, mint fenntartó igyekszik az intézményeket arra ösztönözni minden támogatás, 

segítség megadásával, hogy részt vegyenek olyan pályázatokon, amelyek támogatási 

kerete eszközbeszerzésre, esetleges karbantartási munkákra is felhasználhatók.  

Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, és természetesen 

fontosnak tartjuk azt is, hogy kölcsönösen tájékoztassa egymást a működtető és a 

fenntartó a pályázati lehetőségekről. 

 

2. Közfoglalkoztatottak alkalmazása. 

Mind a működtető, mind a fenntartó alkalmaz közfoglalkoztatottakat. Talán sokkal 

hatékonyabban lehetne kihasználni az ő munkájukat, ha a két fél összehangolná az ő 

feladataikat. Gondolunk itt arra, hogy a jövőben az önkormányzat konkrét karbantartási 

munkák elvégzésére egyeztetés után a KLIK által foglalkoztatott közmunkások 

kapacitásait is igénybe venné. 
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3. Karbantartási munkák, felújítások tervezése. 

A köznevelési intézmények minden esztendőben leadják rangsorolva azokat a felújítási, 

karbantartási feladatokat, amelyek szerintük a legengedhetetlenebbek. Tisztában vagyunk 

azzal, hogy ezek mindegyike nem megoldható egyetlen költségvetési évben, tehát az 

ütemezésükre van szükség. Ezért javasoljuk, hogy készüljön erre vonatkozóan egy 

középtávú terv. Évekre lebontva, felelősöket, költségeket hozzárendelve. Ennek 

elkészítésébe a KLIK is részt vehessen, azaz a mi, illetve az intézmények javaslatait is  

legyenek figyelembe véve  

 

Szentgotthárd, 2015. június 11. 

 

                Császár Tamás 

tankerületi igazgató 
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Előterjesztés 

 

a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére 

 

 

Tárgy: Közterület fenntartási-, fejlesztési cselekvési terv felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. áprilisi rendes testületi 

ülésén 98/2014. számú határozatával elfogadta Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közterület-fenntartási- és -fejlesztési Cselekvési Tervét (2014 – 2019.) 

 

 A városi közterületek fenntartásához tartozik az önkormányzat tulajdonában és 

fenntartásában lévő parkok (kertek) fenntartási feladatainak, a köztisztasági (közterület-

tisztítási, közterületi hulladékkezelési-, hó-eltakarítási, illetve síkosság-mentesítési) 

feladatoknak, illetve az utak, kerékpárutak, járdák fenntartásával és felújításával kapcsolatos 

feladatoknak az ellátása. A utak, kerékpárutak és a járdák felújításával kapcsolatos feladatokat 

a Képviselő-testület a 2015. februári ülésén részletesen áttekintette és 38/2015. számú 

határozatában döntött az idei évben felújításra kerülő utakról.  

 

Az önkormányzatnak jelenleg a 100 %-os tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi  Kft.-vel 

vannak megállapodásai a parkfenntartási és a közterületek tisztítási feladatainak ellátására. 

Egyéb ezzel kapcsolatos fejlesztésekkel, egyéb fenntartási feladatokat (pl.: kátyúzás) pedig 

eseti megbízások, szerződések útján a költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembe 

vételével tudjuk elvégeztetni.  

 

A Cselekvési tervet tavaly 5 évre fogadta el a T. Képviselő-testület. Akkor is jeleztük már, 

hogy fontosnak tartjuk legalább évente egy – egy beszámoló erejéig áttekinteni a tervben 

szerepelő feladatok teljesülését, illetve az is fontos, hogy az időközben bekövetkező esetleges 

változásokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük és a Tervben átvezessük. Erről szól ez az 

előterjesztés a melléklet első részében található a felülvizsgált terv, a második részében pedig 

az összefoglaló táblázat, amelyben szerepelnek az elmúlt egy évben megvalósult feladatok. A 

cselekvési terv legfőbb célkitűzése a kidolgozott stratégiának megfelelően az önkormányzati 

közterület-fenntartási (zöldterület-fenntartási, köztisztasági (közterület-tisztítási, közterületi 

hulladékkezelési), hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési) feladatok ellátási színvonalának, 

illetve a közterületek fejlesztésének, valamint a közterületi rend javítása. Az alábbiakban a 2. 

számú melléklet az ami áttekinthető formában tartalmazza az egyes területeken végzett 

munkát és az elért eredményeket. Több pozitív eredményről is beszámolhatunk.  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a város egész területét átfogó, a közterületek 

gondozásával kapcsolatos fentiekben felvázolt stratégia elfogadását. 
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Határozati javaslat  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Közterület - fenntartási-, és -fejlesztési cselekvési terve 2014 – 

2019.” dokumentum 2015. évi felülvizsgálatát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

megismerte, a Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület-fenntartási- és -

fejlesztési Cselekvési Tervének (2014 – 2019.)  megvalósulásáról c. dokumentumot az Előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint megismerte, mindkét dokumentumot elfogadja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2015. június 12. 

 

 

 Fekete Tamás 

 városüzemeltetési vezető 

               

                                                                                        

Ellenjegyzés: 
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület-

fenntartási- és -fejlesztési Cselekvési Terve 

2014 – 2019. 

2015. évi felülvizsgálata (felülvizsgált részek piros színű 

betűkkel) 
 

I., Közparkok (kertek) fenntartása, fejlesztése: 
 

Célkitűzés: A közparkok, közterek és lakótelepi zöldfelületek vonzó, magas színvonalon 

történő fenntartása, biztonságos közösségi terekké történő fejlesztése. A közparkok 

funkcióinak, berendezéseinek korszerű, az igényekhez igazodó kialakítása. A felújítások, 

fejlesztések során az egyes zöldterületek egyedi identitást biztosító arculatának kialakítása. 

 

I.1.„Kiemelt” zöldterületek fenntartása: Az ún. kiemelt területeken a 

parkfenntartási feladatok ellátását az éves, április 01-től – március 31-ig szóló 

időszakra kötött megállapodás útján látja el az önkormányzat többek között az erre 

célra is létrehozott szervezetével a korábbi években az ÖKV, tavaly óta pedig  a SZET 

Szentgotthárdi Kft. útján. Ennek a megállapodásnak a keretében jelenleg 126.848 m
2
 

ún. kiemelt területen történnek a zöldterület fenntartási munkák (pázsitfenntartási 

munkák elvégzése, a tavaszi-nyári virágágyak fenntartása, közterületen lévő fák, 

fasorok, sövények és cserjék fenntartása, közterületi játszóterek üzemeletetése, 

térburkolatú, kavicsozott és murvás parki utak gondozása, emlékművek környezetének 

fenntartása).  

Ezek a kiemelt területek a Szabadság téri Liget, a Várkert, a Széll Kálmán tér, a 

Hunyadi J. utca a temetőig, a Füzesi út a Május 1. úti kereszteződésig, a Május 1. úti 

buszöblök, a Mártírok út – Széchenyi út, az Árpád út a ligetig, a Kossuth L. utca, a 

Rákóczi F. u. - Deák F. utca – József A. utca zöldfelületei és az 1956-os emlékerdő. 

Jelenleg erre a célra 14.173,- eFt + ÁFA összeget fordít az önkormányzat, illetve 

tavaszi-nyári virágok beszerzésre szerepel még külön forrás 2.000,- eFt + ÁFA 

összegben. A megbízott szervezetnél a humán erőforrás (pl.: kertész alkalmazása), 

illetve a technikai eszközök fejlesztése elengedhetetlen egy megfelelő színvonalú 

fenntartási feladat ellátás érdekében.  

A cselekvési terv alapján javasoljuk  

- a parkfenntartási munkálatokat végző szervezetnek legalább eseti megbízási 

szerződéssel egy kertész alkalmazását a hatékonyabb és szakszerűbb parkgondozási 

feladatok ellátása érdekében (megvalósult),  

- a parkfenntartáshoz szükséges eszközpark folyamatos karbantartását, fejlesztését  

- és a zöldterületek megfelelő színvonalú fenntartásához szükséges munkálatok 

maradéktalan ellátását, amelyhez az önkormányzatnak az ezekhez szükséges forrást 

biztosítania kell. Jelenleg forrás hiányában elmaradnak bizonyos növényvédelmi 
munkák (pl.: fák permetezése), a tápanyag pótlások (növényeknél), trágyázások 

(pázsit fenntartási munkáknál), virágágyások beültetése részben történik meg (pl.: 

Barokk kertben csak nyári virágok kiültetése történik). Továbbá jelen cselekvési terv 

következő fejezetében részletesen kidolgozott zöldfolyósó fejlesztés alapján a 

kiemelten gondozandó területek körét bővíteni kell a zöldfolyósó hálózati elemek 

területével a kialakításuk függvényében és ehhez a szükséges plusz forrásokat 

biztosítani kell. Ellenkező esetben ezek a zöldfolyósóként funkcionáló területek 
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használhatatlanok lesznek, hiszen például legfeljebb évi kétszeri kaszálás esetén egy 

fasori sétány nem lesz használható.  

 

 Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a ún. kiemelt területek parkfenntartási 

feladatok ellátásához: 

1. A kiemelt területek parkfenntartására biztosított éves keretösszeg 

megemelése bruttó 1,5 mFt/év összeggel, időtartama folyamatos. Célja: 

kertész alkalmazása (megvalósult), a meglévő eszközpark folyamatos 

karbantartása, szükség szerinti fejlesztése, valamint a forráshiány miatt 

elmaradó munkálatok elvégzése  

2. A kiemelten gondozott területek bővítéséhez szükséges bruttó 1,3 mFt-os 

pluszforrás biztosítása (2014-ben Baba sétány), időtartama folyamatos 

(fejlesztési cél meghatározásának, illetve a célok megvalósításának 

függvényében). Célja: 2014-ben a Zsida-patak mellett kialakított „Baba-

sétány” és környezetének területével bővíteni a kiemelten gondozott 

zöldterületeket (sétány területe: 2.500 m
2
 (teljes sétány kialakítása után), 

környezetében lévő önkormányzati ingatlanok: 30.000 m
2
), majd ezt követően 

a zöldfolyósó fejlesztés eredményeként létrejövő elemek függvényében a 

kiemelten gondozandó területek bővítése és az ehhez szükséges pluszforrás 

biztosítása 2015-18. között 1,00 – 2,00 mFt/elem összeggel.  

 

I.2.Eseti jelleggel gondozott zöldterületek fenntartása: Jelenleg 176.287 m
2
 területű 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon történnek eseti jelleggel zöldterület fenntartási 

munkálatok. A kiemelten gondozott zöldterületektől az különbözteti meg az eseti 

jelleggel gondozott zöldterületeket, hogy ezek fenntartását eseti megbízások alapján 

látjuk el. Az elmúlt években rendelkezésre álló csekély forrásokra tekintettel ezek a 

munkálatok lényegében ezeknek a területeknek a kaszálását jelentette évente 

legfeljebb két alkalommal. A fentiekben részletezett nagyságrendű területek egyszeri 

kaszálása 750,- eFt/alkalom + ÁFA. Jogos igényként merül fel, hogy ezeken a 

területeken többszöri kaszálás történjen, illetve bizonyos lakóövezethez közeli 

területeken a kaszálék összegyűjtése is megtörténjen, illetve allergén növények 

megjelenésekor a kaszálás azonnali megismétlése megvalósulhasson. Ezekre a 

feladatokra eddig nem biztosított forrást az önkormányzat költségvetése. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése az ún. eseti jelleggel gondozott 

zöldterületek fenntartása: 

3. Az eseti jelleggel gondozott zöldterületek fenntartásához pluszforrás 

biztosítása bruttó 1,0 mFt/év összeggel, időtartama folyamatos. Célja: az 

eseti jelleggel gondozott zöldterületek legalább évi háromszori kaszálása. 

 

I.3.Játszóterek üzemeltetése, felújítása: Jelenleg 7 db közterületi játszótéren 48 db 

játszóelem üzemeltetését, fenntartását kell elvégeznünk. Ezeken a játszótereken az 

előírt ellenőrzéseket, illetve felülvizsgálatokat az előírt rendszerességgel  
folyamatosan el kell végezni, az ehhez előírt bizonylatokat vezetni kell. A  játszótéri 

eszközök folyamatos karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról gondoskodni kell. 

Idén a rábakethelyi városrészen lévő Radnóti úti játszótér fog megújulni. A játszóterek 

felújítását, szabványosítását folytatni kell elsősorban a városrészeken lévő 

játszótereken.  

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a játszóterek üzemeltetéséhez, 

felújításához: 
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4. Az előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok, illetve folyamatos 

karbantartásokhoz szükséges forrás biztosítása bruttó 1,00 mFt/év, 

időtartama folyamatos. Célja: játszóterek ellenőrzésével, felülvizsgálatával és 

üzemletetésével kapcsolatos előírások teljesítése, a bírságok ás balesetek 

elkerülése érdekében 

5. Játszótér szabványosítási, építési program folytatása, költségigénye bruttó 

3-5 mFt/játszótér, időtartama a források előteremtésének függvénye Célja: 

elsősorban a városrészeken lévő játszóterek szabványosítása, vagy már 

elbontásra kerülő játszótéri elemek pótlása (felmérésünk alapján 

szabványosítás öt helyszínen, pótlása két helyszínen, új játszótér építése pedig 

két helyszínen kerülhet szóba).   

 

I.4.Parkok felújítása, fejlesztése, funkció bővítése, növények megújítása: Szinte 

valamennyi parkunkra ráfér az elöregedett növények megújítása, cseréje, vagy 

hiányzó növények pótlása, illetve az elhasználódott parki elemek cseréje, burkolt 

felületek állagjavítása. Várkerti park felújításának, fejlesztésének folytatása burkolt 

sétányok (kerékpárutak) kialakításával, angolkerti rész kialakításával, közvilágítás 

létesítésével, funkcióbővítéssel a jelenlegi játszótér folytatásaként – akár a  régi strand 

területének egy részét is felhasználva fitnesspark létrehozásával. Az ehhez szükséges 

forrásokhoz a pályázati forrásokat folyamatosan keresni, illetve az önkormányzati 

forrásokat pedig tervezni szükséges az önkormányzat éves költségvetésében. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a parkok felújításához, fejlesztéséhez, 

funkció bővítéséhez és növények megújításához: 

 A parkokban lévő növények pótlására, illetve megújítására, valamint 

cseréjére 5 m Ft-os forrás biztosítása évente Célja: elsősorban a Várkertben 

és Szabadság téri Ligetben lévő elöregedett, vagy kiszáradt növények cseréje, 

illetve hiányzó növények pótlása  

 A parkokban lévő utcabútorok szükség szerinti cseréjéhez, bővítéséhez 

forrás biztosítása az éves költségvetésekben, időtartama folyamatos.  
Célja: a parkokban lévő elhasználódott, illetve megrongált utcabútorok  

(hulladék-gyűjtők, padok, információs táblák stb.) cseréje, illetve hiányzó 

utcabútorok (pl.: kutyaürülék-gyűjtők, információs táblák, padok stb.) 

kihelyezése. 

 Parkok fejlesztésének folytatása, illetve jelenleg kihasználatlan 

területrészeken funkcióbővítés, időtartama a fejlesztési célok, illetve az 

ezekhez szükséges források biztosításának függvényében Célja: Szabadság 

téri ligetben csapadékvíz-elvezetés kiépítésének folytatása (2,5 mFt), a Várkert 

fejlesztésének folytatása ((barokk kert befejezése, angolkerti rész kialakítása) 

90 mFt)), sétányok (kerékpárutak) burkolása (12,50 mFt), közvilágítás 

kialakítása (10 mFt), fitnesz park kialakítása (15 mFt).  

 

II., Zöldfolyosó, zöldsétány kialakítása, illetve fasorok fenntartása, 

fejlesztése: 
 

Ha ránézünk Szentgotthárd központi területrészének térképére azt látjuk, hogy a város 

legszebb központi részeit is egy természetes zöld folyosó köti össze ami nem sok városban 

található meg ebben a formában. Ez nekünk a rendelkezésünkre álló érték amiről jószerivel 

nem is tudunk illetve nem gondolunk rá amikor a város értékeit vesszük számba. Még az 

évekkel ezelőtt elindított Zöld Szentgotthárd rendszerünkhöz is hozzákapcsolható, mostantól 
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kezdődően ilyen minőségében is óvandó és fejlesztendő. A Zöld folyosó a Zsida-patak 

melletti nagy füves – fás területen most kialakított „Babasétánytól” kezdődik (ahol az előző 

évben születet szentgotthárdi gyermekek számára ültetünk egy – egy fát) – folytatódik a Zsida 

– patak természetes zöld partjával és részben a sporttelep mögött alakuló parkosított részekkel 

illetve másrészt a Zsida patak Rábába torkolati részétől folytatódik nyugati irányban a Füzesi 

úti Rába – hídig és onnan tovább a város belvárosnak mondható részén keresztül  gátig 

(onnan pedig ha akarjuk a Rába – töltsé mentén egészen az osztrák határig vagy a 

Szentgotthárd – Mogersdorfi útig.. Erre a zöld folyosóra lehetne (kellene) kialakítani 

fenntartási – fejlesztési tervet ami minimálisan a jelenlegi állapot megőrzését, a területek 

gondozását jelenti, de továbbgondolva a terület rendezettebbé tétele is megvalósulhatna. . A 

területek jelenleg alulhasznosítottak. A területek fejlesztésére van szükség, hogy vonzó 

szabadidős és rekreációs területté váljanak illetve, hogy be tudják tölteni ezt az említett 

funkciójukat. Ezeknek a feltárása lényegében 2014-ben elkezdődött, hiszen a Zsida-patak 

partjának keleti oldalán, a patak és a Zöld Mező, valamint az Örökzöld utcák által közrefogott 

jelenleg hasznosíthatatlan önkormányzati tulajdonú területen egy ún. „Baba-sétány” 

kialakítására került sor. Ezen a területen kisebb tereprendezési munkálatok és a fatelepítések 

folytatása után egy fasor között húzódó cca. 400 m hosszúságú vízparti sétány („Baba 

sétány”) alakulna ki a Zsida-patak partjának keleti oldalán. Amennyiben ezt tovább 

gondoljuk, akkor a Zsida-patakot követve a Kossuth L. utcai sporttelepen folyamatban lévő 

fejlesztéseinek során kell zöld parkos területrész kialakítására gondolnunk.  Innen 

eljuthatnánk a Rába-folyóhoz, ahol folyóparti sétányok, kiülők kialakításával (ahol ez 

műszakilag lehetséges), majd ezt folytatva a Mozi mellett folyóparton érünk  egészen a Pável 

Á. ltp. mögött lévő gátig. Ezzel a „zöldfolyosóval” feltárásra kerülhetnek ezek a területek és 

„eljuthatunk” a vízfolyásokhoz, mert jelenleg ez kihasználatlan annak ellenére, hogy a Rába 

és a Lapincs is átszeli a várost. A cselekvési terv 1. pontjában jeleztük, hogy ezek a 

„zöldfolyosók” kialakításuk után csak úgy tölthetik be szerepüket, úgy lesznek ténylegesen 

használhatók, ha a fenntartásukra kiemelt figyelmet fordítunk és az ehhez szükséges forrást 

biztosítani tudjuk.       

A közterületi fasorok fenntartási módszerei, a fenntartás rendszeressége és színvonala nem 

egységes. A fenntartást, felújítást, telepítést nehezíti, hogy nem rendelkezünk fakataszterrel. 

A fasorok összetétele átlagos és vegyes képet mutat. A közterületi fák egy részének (100 db) 

műszeres felülviszgálata (bekerülési költsége: br. 6.300,- Ft/db), egyúttal fakataszter 

kialakítása (bekerülési költsége: br. 2.540,- Ft/db) az elmúlt évben részben megtörtént. Ezt 

folytatani kellene, hogy legyen egy teljes körű fakataszterünk, illetve felülvizsgálatokat a 

túlkoros, balesetveszélyes egyedeknél folytatni kell. Továbbá az elöregedett, felújításra 

szoruló utcai fasorok, illetve hiányok (utcafásítások) ütemezett cseréjét, pótlását el kell 

végezni, illetve az ehhez szükséges forrásokat elő kell teremteni. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a zöldfolyosó, zöldsétányok kialakításához, 

illetve fasorok fenntartásához, fejlesztéséhez: 

 Teljeskörű fakataszter létrehozása, műszeres felülvizsgálatok készítése 

szükség szerint, költségigénye bruttó 2,5 mFt (fakataszter) Célja: 

Fenntartási, felújítási, telepítési munkálatok szakszerűségének, 

ütemezhetőségének elősegítése, illetve a balesetveszélyeshelyzetek elkerülése  

 Utcai fasorok szükség szerinti cseréje, pótlása (utcafásítások), 

költségigénye és időtartama a telepítési célok meghatározásának 

függvényében (pl.: évente 3 mFt)  Célja: Elöregedett, felújításra szoruló 

fasorok cseréje (Kossuth L. utca, Széll K. tér, Mártírok út stb.), illetve hiányok 

(utcafásítások) ütemezett pótlása  

 „Zöldfolyosó” rendszer (zöldsétányok) kialakítása, időtartama: a 

fejlesztési cél pontos meghatározása, illetve a források előteremtésének 
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függvényében Célja: a jelenleg alulhasznosított Zsida-patak - Rába – Lapincs 

partszakasz „feltárása”, zöldterületi folyosó kialakítása  

 

III.Intézményudvarok fenntartása, fejlesztése: 
Az önkormányzat feladatai közé tartozik a saját tulajdonában lévő intézmények udvarán lévő 

zöldterületek fenntartása. Ide tartoznak az oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és 

kulturális intézmények. Ezek is jelentős nagyságú zöldterületek, sok fával és játszószerrel 

illetve sportpályákkal. Ezeknek a területeknek a fenntartását az intézmények felújítására, 

karbantartására kötött megállapodás keretében látja el az önkormányzat többek között az erre 

célra is létrehozott szervezetével a korábbi években az ÖKV, tavaly óta pedig  a SZET 

Szentgotthárdi Kft. útján. A közterületi parkok fenntartásához hasonlóan itt is fontos a 

megbízott szervezetnél fontos az ehhez szükséges erőforrások fejlesztése egy megfelelő 

színvonalú intézményudvar fenntartási feladat ellátás érdekében.  

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése az intézményudvarok fenntartásához, 

fejlesztéséhez: 

6. Az intézmény udvarok fenntartásához szükséges  éves keretösszeg 

biztosítása  

7. Az 1.3. pont alapján itt is az intézményi játszóelemek esetén az előírt 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, illetve folyamatos karbantartásokhoz 

szükséges forrás biztosítása, időtartama folyamatos. Célja: játszóterek 

ellenőrzésével, felülvizsgálatával és üzemletetésével kapcsolatos előírások 

teljesítése, a bírságok ás balesetek elkerülése érdekében 

8. Az 1.3. pont alapján itt is az intézményi „játszótereken” szabványosítási, 

építési program folytatása Célja: az intézményi játszóelemek 

szabványosítása, vagy már elbontásra kerülő játszóelemek pótlása. 

9. Az intézmény udvarok fejlesztése, funkcióbővítése a meghatározott 

fejlesztési célok, illetve az ezekhez szükséges források biztosításának 

függvényében Célja: színvonalas intézményudvarok létrehozása 

 

IV.Közterületek tisztítása: 
A zöldterületek (parkok) fenntartása és a közterületek fejlesztése mellett a közterületek 

tisztítása is fontos feladat. Az önkormányzat feladatkörébe tartozó közterületek tisztítását az 

önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő SZET Szentgotthárdi Kft. végzi az 

önkormányzattal kötött megállapodások alapján. A köztisztaság állapota is alapvetően 

meghatározza a közterületeink minőségét. A lakosság és az önkormányzat növekvő igényei, a 

klímaváltozás, valamint a rendelkezésre álló korlátozott források miatt a feladatok ellátása 

folyamatos egyeztetést és egyre növekvő erőforrásokat igényel.  

Jelenleg 63.535  m
2
 út-, 11.555 m

2
 járda-  és  4.620 m

2
 kerékpárút felületén történnek 

közterület-tisztítási munkák (út-járda-kerékpárút felületek tisztítása, köztéri hulladék-gyűjtők 

ürítése, üvegvisszagyűjtési pontok környezetének takarítása, buszvár épületek, ill. buszöblök 

takarítása, valamint hó-eltakarítási és síkosság elleni védekezési feladatok ellátása, ipari parki 

közterületek takarítása, lomgyűjtő, illetve törmelék-gyűjtő konténerek üzemeltetése). Jelenleg 
ezekre a célokra 16.500,- eFt + ÁFA összeget fordít az önkormányzat. Ennél a feladatnál is 

elengedhetetlen a megfelelő színvonalú és minőségű erőforrások biztosítása. A feladatok 

hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében javasoljuk a közterület-tisztítási munkáknál a 

téli útüzemeltetési feladatok elkülőnítését, mivel jelenleg egy megállapodás keretében 

kezeljük a közterület-tisztítási feladatokat és hó-eltakarítási, sikosság mentesítési 

feladatokkal. Ezekre a célokra kap egy meghatározott összegű keretet a megbízott szervezet, 

ami független a téli időjárástól. Az új rendszer szerint a téli útüzemeltetésre biztosítanánk egy 

ún. rendelkezésre állási díjat (br. 2.400,- eFt/év), amely tartalmazna két szállítmány (cca. 30 
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m
3
) szóróanyag beszerzését és tárolását a megbízott szervezet telephelyén, illetve a készenléti 

díjak költségét a téli időszakra. A további ténylegesen elvégzett téli útüzemeltetéssel 

kapcsolatos munkálatok elszámolására pedig utólag, a megállapodásban előre rögzített 

egységárakon és a téli útüzemeltetési naplóban leigazolt munkavégzések után lesz lehetőség. 

A téli útüzemeltetésnél fontos, hogy előre meghatározzuk milyen szolgáltatási színvonalon 

történjen a téli útüzemeltetés. Preventív (megelőző) szórás is történjen havazások előtt, mert 

akkor egy „havas” nap költsége cca. br. 400,- eFt/nap, vagy csak hó-eltakarítás történik 

havazások idején és szükség szerinti helyeken (jegesedés esetén) van csak szórás, mert akkor 

ennek a költsége kb. a fele (br. 200,- eFt/nap). A meghatározott cél függvényében a feladat 

ellátásához szükséges forrást az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell. Célszerű 

lenne a rendkívüli időjárási körülmények kezelésére külön költségvetési keretet 

létrehozni, mivel nem lehet előre tudni, hogy milyen tél lesz. (ez kapcsolódhatna 

nemcsak a téli időjáráshoz, hanem egyéb szélsőséges időjárási körülmények miatt 

kialakuló előre nem látható helyzetek kezeléséhez is (pl.: árvíz, allergén növények 

megjelenése stb.) 

Fontos a közterületi rend javítása is, hiszen a szemetelések, a rongálások stb. ezzel 

megelőzhetőek lennének és ezáltal az erre fordított forrásokat is lehetne például fejlesztésekre 

fordítani. Ehhez hozzájárulhatna a közterületi térfigyelő rendszer kialakítása is. Tisztább 

közterületek eléréséhez a civil szervezetekkel történő együttműködést is folytatni, erősíteni 

kell (hulladékgyűjtési akciók szervezése, közterületi hulladékkezelés (üvegvisszagyűjtési 

pontok), kulturált ebtartás stb. területein). 

 

  Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a közterületek tisztításához: 

 A közterület-tisztítási, illetve téli útüzemeltetési (hóeltakarítás, ill. 

síkosság-mentesítés) feladatok szétválasztása 2014/15. téli időszaktól, 

rendkívüli időjárási körülmények kezelésére külön költségvetési keret 

létrehozása (8 mFt/év) Célja: a színvonalasabb közterület tisztasági feladatok 

ellátása, illetve a rendkívüli időjárási körülmények hatékonyabb kezelése  

 Közterületi térfigyelő rendszer működtetése, fenntartása, szükség szerinti 

bővítése kialakítása költségigénye a pályázati források elnyerésének 

függvénye Célja: a közterületi rend javítása 

 Civil szervezetekkel meghatározott célkitűzések elérésének elősegítése 

érdekében együttműködési megállapodások kötése Célja: a közterületi rend 

javítása (pl.: kulturált ebtartás, közterületi hulladékkezelés) 

 

 

V.Kommunikációs és partnerségi program: 
Az önkormányzati közterület-fenntartás, fejlesztés, köztisztasági feladatok ellátása a lakosság 

széles rétegét érintő közügy. Az önkormányzat és feladatok ellátásával megbízott szervezetek 

csak az érintett lakosság, civil- és gazdasági szervezetek bevonásával képes az ezen a 

területen megfogalmazott célokat elérni. Ennek a programnak kettős célja van egyrészt a 

lakosság jobb tájékoztatása a közterületek állapotával, fejlesztési elképzelésekkel 

kapcsolatban, másrészt a közösség igényeinek, elvárásainak figyelembevétele, együttműködés 

a megvalósítás és a fenntartás során. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a kommunikációs és partnerségi programhoz: 

 Közterületekkel kapcsolatos információk megjelentetése, illetve 

véleménykérés a helyi médiákon keresztül, időtartama folyamatos Célja: a 

közterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelésekről, illetve konkrét 

fejlesztések kezdetekor kapcsolatos információk elérhetőségének biztosítása, 

illetve az információáramlás kétirányúvá tétele; 
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 Közösségi kert program folytatása, időtartama folyamatos Célja: jelenleg 
hasznosítatlan ingatlanok  területén közösségi kertek kialakítása civil 

szervezetekkel együttműködésben; 

 Önkéntes munka program biztosítása, időtartama folyamatos Célja: 
lehetőséget teremteni a környezetükért felelősséget érző cégek, közösségek 

részére a közterületeken végzett önkéntes munkák ellátására 

 

 

VI. Szabályozói program: 

A környezetgazdálkodás szervezeti, illetve jogi struktúrája alapvetően befolyásolja a 

környezetünk, a közterületeink minőségét is. A célkitűzések meghatározása után szükséges 

áttekinteni a jelenlegi szabályozói környezet kedvező és kedvezőtlen adottságait, majd 

meghatározni azokat a tennivalókat, melyek jobban működő szabályozási mechanizmus 

kialakításában segíthetnek. 

 

Javasolt cselekvési terv és ezek ütemezése a szabályozói programhoz: 

 A közterületek kapcsolatos szerződések, helyi rendeletek a cselekvési 

tervnek megfelelő felülvizsgálata, időtartama folyamatos Célja: A 

zöldfelületek, zöldhálózat állapotát befolyásoló jogi, igazgatási környezet 

áttekintése, a feltárt problémák, hiányosságok megszüntetése, újszerű, 

hatékony mechanizmusok bevezetése; 

 Infrastrukturális fejlesztéseknél a cselekvési terv figyelembevétele már a 

tervezéseknél Célja: fejlesztésekkel egyidejűleg a közterületek (pl.: 

zöldterületek rendezése) rendezésére is sort kell keríteni; 

Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közterület-

fenntartási- és -fejlesztési Cselekvési Tervének (2014 – 2019.)  

megvalósulásáról (félkövér dőlt betűtípussal) 
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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 A keretösszeg emelkedett, 

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 emelkedett, 

amely lehetőséget biztosít 

a kiemelt területen 

többszöri kaszálásra, de 

pl.: a kaszálék 

összegyűjtésére még nem. 

Játszóterek üzemeltetése, 

felújítása 

Előírt ellenőrzések, felülvizsgálatok és 

szükséges karbantartások folyamatos 

ellátása 

Folyamatos 1,0 mFt/év A heti-havi ellenőrzéseket 

a SZET Szentgotthárdi 

Kft. az önkormányzattal 

kötött megállapodás 

alapján folyamatosan 

végzi. Egy dolgozó a KFT 

észéről minden nap 
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végigjárja a közpomti 

részen lévő játszóterreket 

ahol rendet rak, és a 

játszóelemek állapotát 

ellenőrzi. 

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 két 

ütemben (tavasz-ősz). 

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 és 

kihelyezésre. A 

rábatótfalusi városrészre 

új utasváró beszerzésének 

előkészítése folyamatban 

van.  

Parkok felújítása, fejlesztése, 

funkció bővítése, növények 

Parkok fejlesztése, felújítása, 

funkcióbővítése 

Célok 

meghatározása, ill. 

 

 
Részben teljesültek. 

Megvalósult a várkerti 
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megújítása források 

előteremtésének 

függyvényében pl.: 

Liget csap.víz. 

elvez 

Várkert burkolt 

sétányok 

Várkert 

közvilágítás 

Régi strand fitness 

park 

Várkert fejlesztés 

folytatása 

 

 

2,5 mFt 

 

12,50 mFt 

10 mFt 

15 mFt 

 

90 mFt 

közvilágítás. A várkerti 

„fősétányok” meglévő 

burkolata felújításra 

került, szilárd burkolat 

(pl.: térkő burkolat) 

kialakításának elképzelése 

felmerült. A Szab. téri 

Ligetben a sérült 

csapadék. csatorna cseréje 

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.Ugyanakkor a 

térinformatikai rendszer 

kialakításakor erre is sor 

kerül – a rendszer 

kialakítása előkészítés 

alatt áll. 

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 „Zöldfolyosó” rendszer (zöldsétányok) a fejlesztési cél pontos Csak kismértékben 
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kialakítása, illetve fasorok 

fenntartása, fejlesztése 

kialakítása (Zsida-patak – sportpálya – 

Rába – Lapincs vonalán) 

meghatározása, illetve a források 

előteremtésének függvényében 
teljesült. „Baba sétány” –

nál idén folytatódott a fák 

telepítése 80 db új fával, a 

részben elgazosodott 

terület tisztításával. 

Intézményudvarok fenntartása, fejlesztése  

Terv megnevezés Terv tartalma Ütemezés Becsült 

költség 
 

Intézményudvarok fenntartása, 

fejlesztése 

Az intézményudvarok fenntartásához 

évente keretösszeg megemelése 

biztosítása 

  A keretösszeg bruttó 

2.900,- eFt/év összeggel 

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 gondot fog 

okozni. 
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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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