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TARTALOMMUTATÓ 

 

    

1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása. 

2. Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában. 

3. Nyilatkozat a köznevelési intézmény (SZOI) további működtetéséről. 

4. Együttműködési megállapodás. 

5. Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és 

megküldése. 

6. Pályázati lehetőség az óvoda felújítására és útfelújításokra. 
7. A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme. 

8. Rábatótfalui SE kérelme. 

9. Sportbarátok Egyesülete kérelme - 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás. 

10. 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.               

11. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása. 

12. Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti, 1578/2/A/15 hrsz- ú garázs 

bérbeadása. 

13. A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2014. évi 

beszámolója (SZET Kft.) 

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

határozatokról. 

15. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.Felmérés az önkormányzati 

bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások új lakások építésének 

lehetőségeiről. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi 

ellenőrzés tapasztalatairól. A Rábakethelyi volt határőrlaktanyában bérlakások 

kialakításának lehetősége. 

16. Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről.      

17. Értékelés az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai 

ellátásáról. 

18. Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójáról és Cselekvési Tervének 

megvalósulásáról. Városi Ifjúsági önkormányzat létrehozatala, lehetséges 

közösségi tér kialakítása  a város fiataljainak részére. 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).  

 

KÖNYVTÁR: 

 

Mint ismeretes, a könyvtár intézménye már évek óta szervez táborokat kisgyermekek részére. 

Az előző évekhez hasonlóan az intézmény idén nyáron is táborokat szervez 8-12 éves 

gyermekek számára: 

 2015. június 22-26-ig egy hetes napközbeni olvasótábort szervez az érdeklődő 

gyermekek számára. Ezen időszak alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások miatt 

a kölcsönzés részlegesen szünetel, a többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel 

majd. 

 A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2015. július 6-10-ig és 2015. július 20-24-ig német 

nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodások és általános kisiskolások számára. A táborok 

alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

 

A több éves gyakorlat alapján és a nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok alapján július-

augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.  

Július–augusztus hónapokban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart – naponta 09.30 órától 

11.30 óráig. A délutáni kölcsönzés változatlan: 12.30 órától 17.00 óráig. 

A takarítási és az egyes karbantartási munkák elvégzése miatt, valamint a szabadságok 

jogszabály szerinti kiadása miatt 2015-ben az intézmény mind a felnőtt, mind a gyermek 

részlegen teljes zárva tartást tervez. 2015. július 20-tól 2015. augusztus 14-ig a könyvtár 

minden részlege zárva tart. Részleges zárva tartás 2015-ben nem lesz.  

A nyitva tartási idő fentiek szerinti alakításával - a szolgáltatások teljes körű biztosítása 

mellett - a szükséges takarítási és karbantartási feladatok is elvégezhetők, sőt a könyvtárosok 

szabadsága is kiadható. 

 

MÚZEUM:  

A Múzeum nyitva tartása változatlan. A Múzeum keddtől szombatig 11.00-től 15.00 

óráig, illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadva tart nyitva.   

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum Könyvtár nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

- 2015. július 20-tól 2015. augusztus 14-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart, 

illetve 2015. június 22-től június 26-ig a gyermekrészlegben a kölcsönzés 

részlegesen szünetel, valamint 2015. július 6-10-ig és 2015. július 20-24-ig tartó 

időszak alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

- a Múzeum nyitva tartása változatlan, azaz keddtől szombatig 11.00-től 15.00 óráig, 

illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadva tart nyitva.   

 

Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva 

tartás módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős :   Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2015. május 13. 

 

        dr. Gábor László 

                   Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/380-113, 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

 

Tárgy: A könyvtár és a múzeum nyári nyitva tartása 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nyári olvasótábor 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2015. június 22. és 26. között egy hetes 

napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves gyerekeknek. Ezalatt az idő alatt a 

gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan lebonyolítása miatt a kölcsönzés részlegesen 

szünetel. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel. 

A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2015. július 6-10., illetve július 20-24. között német 

nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő alatt a 

fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

 

A könyvtár nyári nyitva tartása   

A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva 

tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.  

A takarítási és karbantartási munkák elvégzése, valamint a szabadságok jogszabály szerinti 

kiadása miatt idén nyáron is tervezünk teljes zárva tartást. 2015. július 20-tól augusztus 14-ig 

a könyvtár minden részlege zárva tart.  

A múzeum nyári nyitva tartása változatlan. 

 

Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni. 

 

Szentgotthárd, 2015. május 12. 

 

Köszönettel: 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bek d.) 

pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető 

csoportok számát. 

 

A köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint az óvodai 

nevelésben köteles részt venni az a gyermek, aki adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3. 

életévét, s minden idősebb gyermek is. 

 

Szentgotthárdon 2015. április 20-án és 21-én történt meg az óvodai beíratás. Az intézmény 

megállapította, hogy a jelentkezések alapján minden óvodai nevelésre kötelezett, továbbá 2012-

ben született gyermek jelentkezett és felvételt nyert. (Lásd: 1. sz. Melléklet.) A létszámadatokat 

tekintve a SZEOB Játékvár Óvodájában 2015. szeptember 1-jén a 240 férőhelyen 221 fő, 2016 

januárjától 223 fő részesül óvodai nevelésben, azaz marad még több mint 15 szabad hely. A 

jelenlegi létszám a székhely óvodában 11 csoportba van beosztva, a maximális csoport 

létszámot, vagyis 25 főt, sehol nem érik el.  

 

2015 szeptemberétől a létszámot az intézmény oly módon kívánja feltölteni, hogy 8 óvodai 

csoport létszámát 25 főben határozza meg, 2 csoport létszámát pedig – a csoportszoba 

méretének megfelelően – 20 főben, azaz összesen 10 csoportban kívánja ellátni a nevelést. A 

csoportok száma szoros összefüggésben van a született gyermekek létszámával és az alkalmazott 

óvodapedagógus és dajka létszámával. Mindkét adat ismeretében az intézmény vezetése – a 

Hivatallal előzetesen egyeztetve, az ésszerű gazdálkodást szem előtt tartva – javaslatot tett az 

alapító Szentgotthárd Város Önkormányzatán keresztül a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás, mint fenntartó felé az óvodai csoportok számának ideiglenes 

csökkentésére. 

 

2015-ben a SZEOB Játékvár Óvodából 4 fő óvónő nyugdíjba vonul, további 2 fő szülési 

szabadságon, 1 fő GYES-en van. A távollévő kollégák szakszerű helyettesítése is problémát 

okoz, a 4 távozó óvónő utánpótlása további nehézség elé állítaná az intézményt. Amennyiben 

azonban 1 csoport 2015. szeptember 1-jétől megszűnik, úgy 2 óvónővel kevesebb álláshely 

betöltése lenne a feladat. Jelen esetben a csoportszám csökkentés úgy hajtható végre, hogy a 

nyugdíjazások miatt ténylegesen nem szűnne meg egyetlen alkalmazott állása sem. (A 

megszűnő dajka álláshelyen dolgozó alkalmazott számára az átmenetileg üres pedagógiai 

asszisztensi álláshely kerül felajánlásra.)  

 

Az állami finanszírozás átalakult rendszere is indokolja a jelen helyzethez igazodó, átmeneti 

időre vonatkozó csoportmegszüntetést. Természetesen amennyiben a gyermeklétszám a 
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jövőben emelkedik (a születések száma változik, ideköltözés miatt gyermeklétszám 

emelkedik), úgy a csoportszám megemeléséről a fenntartó ismét dönthet! 

 

 

Mivel a csoportok száma az intézmény Alapító okiratát is érinti, ezért – a jogszabályi előírások 

alapján - ez a köznevelési intézmény átszervezésének minősül. Mindez azt jelenti, hogy a döntés 

meghozatala előtt az Nkt. 83.§ (3) bek alapján be kell szerezni az Nkt. 83.§ (4) bekezdésben 

meghatározott szervezetek (alkalmazotti közösség, szülői szervezet, települési nemzetiségi 

önkormányzat) véleményét. Az alkalmazotti közösség valamint a Szülők Közösségének 

véleményét az előterjesztéshez csatoljuk, mindkettő szervezet támogatja az átszervezést. A 

nemzetiségi önkormányzatok véleményének beszerzése már folyamatban van, a Képviselő-

testület üléséig beszerzésre kerül. 

 

A fentiek alapján az intézmény elfogadott létszámának pedagógus álláshelye 2 fővel, dajka 

álláshelye 1 fővel csökkenne 2015. szeptember 1-jétől. Egyidejűleg az Alapító Okiratban is 

módosítani szükséges a csoportok számát.  

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Szentgotthárd 

Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, mint a SZEOB 

fenntartójának, hogy 2015. szeptember 1. időponttól a SZEOB Játékvár Óvodájában a 11 

csoportot 10 csoportra csökkentse, ezzel egyidejűleg az elfogadott 61 fő helyett 59 

főben határozza meg az intézmény létszámát (az óvodapedagógus álláshely 42 főről 40 

főre csökken). 

Határidő: 2015. szeptember 01. 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                Kovács Tiborné igazgató 

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

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy – a fenntartó Társulási Tanács egyetértő döntését követően 

- a SZEOB Alapító Okiratát a jogszabálynak megfelelően készítse elő a csoportszám 

csökkenés tekintetében.  

Határidő : 2015. július  

Felelős   :  Huszár Gábor polgármester 

                  dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2015. május 18. 

 

 

            Huszár Gábor                                                                                       

             polgármester 

Ellenjegyezte: 
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Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

        

     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
OM: 036456 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

 
 Iktatószám    :       Szsz./248.-10./2015. sz. 
 
 Tárgy             :       Intézményi adatszolgáltatás és vélemények fenntartói döntés  
                                előkészítéséhez. 
                                 
 Ügyintéző     :       Kovács Tiborné 
 
 Címzett         :       Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
                                Domiter Judit, intézményi ügyintéző 
                                Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
 

Tisztelt Domiter Judit! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a 
fenntartó „meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát”. 
Ugyanezen § (3) és (4) bekezdései értelmében a fenntartónak a köznevelési intézmény 
átszervezésével összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény alkalmazotti 
közösségének és a szülői szervezetnek a véleményét is. A fenntartói döntést a tervezett 
intézkedés végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig lehet meghozni. 

A döntés előkészítéséhez az alábbi adatokat tudom biztosítani: 

1. Születések száma Szentgotthárdon  

2011:  48 fő 
2012:  62 fő 
2013:  59 fő 
2014:  55 fő (december elejei adat). 

2. Óvodai jelentkezések adatai 2015 áprilisában 

2015. április 20-és 21-én megtörténtek a SZEOB Egyesített óvodák intézményegységében az 
óvodai jelentkezések a 2015/2016-os nevelési évre. 

A köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint óvodai 
nevelésben köteles részt venni az a gyermek, aki adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3. 
életévét, s minden idősebb gyermek is. Az intézmény megkapta a nyilvántartási adatokat az 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
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óvodai nevelésre kötelezettek tekintetében. Ezen adatok, s a jelentkezések utáni 
egyeztetések szerint, minden óvodai nevelésre kötelezett, s minden 2012-ben született 
gyermek jelentkezett és felvételt nyert óvodáinkba. 

 

 

 

 

Létszámadatok a 2015/2016-os nevelési évre:  

  

Óvodai korcsoport 

Létszám/fő 

2015. 09. 01-jén 2016 januárjától Férőhely 

Já
té

kv
ár

 
Ó

vo
d

a 

nagycsoportos 88 88  

középső csoportos 61 61  

kiscsoportos 72 74  

ÖSSZESEN: 221 224 240 

Magyarlak, vegyes csoport 20 21 25 

Csörötnek, vegyes csoport 19 19 25 

 

2015. szeptember 1-jén a Játékvár Óvodából 72 gyermek kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait. Helyettük 66 gyermeket vettünk fel, közülük 2 gyermek középsős korú. 2015 
szeptemberétől a 221 beíratott gyermek közül 2 gyermek sajátos nevelési igényű, 18 
gyermek nem szentgotthárdi lakos (7 fő Magyarlaki, 8 fő Csörötneki, 2 fő Felsőszölnöki, 1 fő 
Alsószölnöki). 

3. Férőhelyek és csoportok száma a Játékvár Óvodában 

MOST 2015 SZEPTEMBERÉTŐL? 

csoport férőhely csoport férőhely 

1. 23 1. 25 

2. 23 2. 25 

3. 23 3. 25 

4. 23 4. 25 

5. 23 5. 25 

6. 23 6. 25 

7. 23 7. 25 

8. 23 8. 25 

9. 18 9. 20 

10. 18 10. 20 
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11. 20   

Összesen: 240 Összesen: 240 

 

 
 
 

3. Humán erőforrásaink 
 

A SZEOB intézményében a 2015-ös esztendő humán erőforrások biztosítása tekintetében 

jelentős változásokat hoz, hisz — női foglalkoztatottak lévén — 40 év jogosultsági idővel, a 

nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével él a  

 Tótágas Bölcsődében  2 fő kisgyermeknevelő, 

 Micimackó Tagóvodában 1 fő óvodapedagógus, 

 Játékvár Óvodában  4 fő óvodapedagógus. 

Mindemellett a Játékvár Óvodában jelenleg 2 fő óvodapedagógus van szülési szabadságon, 1 
fő GYES-en. 

Országos gond az óvónők utánpótlása. Az intézményben meg kell oldani a nyugdíjba vonulók 
utánpótlását, s a tartósan távol lévők helyettesítését. Óvodapedagógus álláshelyen kizárólag 
óvodapedagógusi szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatható. 

Jelenleg 2 óvónőnk helyettesítő álláshelyen dolgozik, ők a megüresedő álláshelyekből 2-re 
kinevezhetők. Egyáltalán nem mindegy, hogy 5, avagy 3 óvónőt kell-e keresnünk és 
találnunk, felvennünk a 2015/2016-os nevelési évben.  

Ez a probléma az elkövetkező években is jelen lesz, hisz 2016-ban 1 fő óvónő, 2017-ben 2 fő 
óvónő, 2018-ban 1 fő óvónő tervezi még nyugdíjba vonulását. 

Amennyiben 11-ről 10-re csökkenne a Játékvár Óvodában az indítható csoportok száma, 
akkor természetesen a pedagógus (2) és dajka (1) álláshelyek száma is csökkenne, a jelen 
helyzetben „vérveszteség” nélkül, hisz sokan mennek nyugdíjba, illetve átmenetileg üres az 
egyik pedagógiai asszisztensi álláshely, melyet az egyik középfokú végzettséggel rendelkező 
dajkának fel lehet ajánlani. 

Az állami finanszírozás átalakult rendszere (elismert pedagóguslétszámhoz igazodó átlagbér 
alapú támogatás) is indokolhatja a jelen helyzethez igazodó, átmeneti időre vonatkozó 
csoportmegszüntetést. 

 

A fenntartói döntéshez szükséges vélemények bekérésében az intézmény vezetőjeként 
működtem közre. Rendelkezésre áll az intézmény alkalmazotti és szülői közösségének 
véleménye, melyeket levelemhez csatolok. 

Ezek kivonatát itt közlöm: 

Az alkalmazotti közösség véleménye a 2015. május 06-ki rendkívüli alkalmazotti értekezletről 
(kivonat a jegyzőkönyvből): 

„A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegysége a fenntartó tervezett intézkedését a SZEOB 
Játékvár óvodájára vonatkozóan megismerte. Az alkalmazotti közösség a birtokában lévő 
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információk alapján elfogadja, hogy a SZEOB Játékvár Óvodájában a 2015/2016-os nevelési 
évben az indítható csoportok száma 11-ről 10-re módosul, s hogy ezzel együtt az 
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 2-vel, a dajka álláshelyek száma 1-gyel csökken, 
átmeneti időre.” 

A jelenlévő 39 fő igennel szavazott (óvodákban alkalmazottak száma 49 fő). 

A Szülők Közösségének rendkívüli választmányi értekezlete 2015. május 11-én volt. A 39 fős 
grémium jelen lévő 22 tagja a mellékelt véleményt alkotta. 

 

Várjuk Fenntartónk döntését! Amennyiben az előterjesztés elkészítéséhez további adatokra 
lenne szüksége, s azokkal az intézmény rendelkezik, úgy szívesen állok rendelkezésére. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. május 13. 

 

 

                                                                                              Kovács Tiborné 

                                                                                            intézményvezető 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Nyilatkozat a köznevelési intézmény (SZOI) további működtetéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi IX. 

törvény 1. § (1) alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az a települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik az állami intézményfenntartó központ 

fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a helyi önkormányzati képviselők választását 

követő év június 15. napjáig – külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében – 

nyújtja be a nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat a helyi önkormányzati 

képviselők választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a működtetői 

feladatokat nem vállalja, továbbá, ha a működtetési kötelezettséget 

 a) nem tudja vállalni, kérelmet a működtetési kötelezettség alóli felmentésre a 3000 főt 

meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében, 

 b) vállalni tudja, kérelmet a működtetésről való gondoskodás vállalására vonatkozóan 3000 

főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetén. A határidő elmulasztása 

jogvesztő.” 

 

A törvénymódosítás alapján a Nkt. 76. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészült ki: 

„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a helyi önkormányzati 

képviselők választását követő év szeptember 1-jétől 

 a) a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a 74. § (4) bekezdése 

szerinti köznevelési intézmények működtetésére köteles, 

 b) a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat esetében a működtetői 

feladatok ellátásáról az állami intézményfenntartó központ gondoskodik.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2012. számú 

határozatában fejezte ki azt a szándékát, hogy 2013. január 1-jétől a saját tulajdonában álló, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást az 

államtól a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) szentgotthárdi 

intézménye vonatkozásában képes vállalni. A szeptemberi határozathozatal mindössze 

szándéknyilatkozat volt, a köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos végleges 

döntést az októberi ülésen hozta meg a Képviselő-testület a 244/2012. számú határozatával. 

Ez alapján az Önkormányzat a működtetés kötelezettsége alóli felmentesítési kérelmet nem 

nyújtott be. Az Önkormányzat a 2012. december 12-i képviselő-testületi ülésén fogadta el az 
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intézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodást. Mindezek alapján 2013. 

január 01-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el a SZOI fenntartásával 

kapcsolatos teendőket, a működtető pedig az Önkormányzat. 

 

 

A fentebb hivatkozott törvénymódosítás értelmében Szentgotthárd Város Önkormányzata 

2015. június 15. napig nyújthatja be a nyilatkozatát arról, hogy a Szentgotthárd és 

Térsége Oktatási Intézmény vonatkozásában a működtetői feladatokat 2015. szeptember 

1-jétől el kívánja látni vagy a működtetői feladatokat nem vállalja.  

 

Amennyiben nem nyilatkozik eddig az Önkormányzat, a köznevelési intézmény működtetésére 

lesz köteles. Amennyiben pedig nyilatkozik eddig az időpontig, de nem vállalja tovább a 

működtetői feladatokat, a Nkt. 74. § (6) bekezdése alapján a működtetési kötelezettség alól 

történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a 

gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az 

érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését a települési 

önkormányzat nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. 

Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, 

az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. Hozzájárulási 

kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolcnapos jogvesztő határidőn 

belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A 

hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség 

alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.  

 

II. 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézmény kapcsán sem fenntartói, sem 

működtetői feladatokat nem vállalhatott az Önkormányzat, 2012. évben vagyongazdálkodási 

megállapodás keretében adta át az Önkormányzat a feladat ellátásához tartozó 

vagyonelemeket. Ugyanakkor a mai napon személyesen keresett meg bennünket Fodor István  

a KLIK Vas megyei igazgatója azzal a hírrel, hogy szeptembertől a szakképzés rendszere 

teljesen átalakul és bár a jelen pillanatban még azok a jogszabályok sincsenek elfogadva, 

melyek alapján május végéig a fenntartó váltás lényegét tekintve le kell bonyolítani,de a 

várható döntés nem kétséges: a szakképző intézmények fenntartói feladatai elkerülnek a 

KLIK-től. Ez annyiban érint bennünket, hogy nem kerülhet át e változás keretében az új 

fenntartóhoz a kollégium – ezért az új intézményként a mostani fenntartónál marad, a 

működtetési kötelezettség pedig az önkormányzatot fogja terhelni. Tény, hogy nincs még 

jogszabály módosítás és az is tény, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata 

költségvetésében erre a feladatra forrás sincsen, de látva az események menetét jobbnak 

gondoljuk, ha az egyéb esetekre irányadó határidő előtt legalább elvi nyilatkozatot teszünk és 

kimondjuk, hogy a leendő kollégium működtetési feladatait vállaljuk (vagy nem vállaljuk). A 

feladat tehát a kollégium üzemeltetése ami egyrészről a 44 fős kollégiumi épület 

rezsiköltségeinek a fizetését, a takarítási feladatok kollégiumra eső részének a finanszírozását 

jelenti.  Azt tudni kell, hogy a létrejövő kollégium új intézmény lesz, önálló vezetővel és 

alkalmazottakkal, külön OM azonosítóval, külön névvel. Javasoljuk, hogy elvi nyilakozatban 

foglaljunk állást és az átszervezés kapcsán elvi döntést hozzunk arra, hogy elvben 

egyetértünk-e a működtetési feladatok átvételével. A rendelkezésre álló információk alapján 

nemleges válasz esetén a fent részletezett feltételeknek kell meglenniük ahhoz, hogy a  

működtetés ne a mi feladatunk legyen. 

Az biztosnak látszik, hogy ezzel kapcsolatosan a kérdés majd még vissza fog kerülni a T. 

Testület elé – ezért is nevezzük ezt most elvi döntésnek. Jelenleg a 44 fős kollégiumban 41 fő 
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van, közülük ketten vannak akik a gimnázium tanulói, a többi a szakképzőé. Az intézmény 

vezetője szóban  nyomatékosan kérte annak figyelembe vételét, hogy kollégiumi elhelyezési 

lehetőség nélkül nehezebb lenne az iskolai létszám feltöltése – csak az itt élőkből nem 

tölthetők fel a létszámok – ez pedig a felálló új rendszerben gondokat okozhat – végső soron a 

szentgotthárdi szakképzés jövőjét is veszélyeztethetné, ha esetleg valaki a kollégium 

megszüntetésében gondolkodna. Sajnos egyelőre ennél többet, részletesebb hatásvizsgálatot 

nem lehet készíteni – jelentős mértékben érzelmi alapon tud most eldőlni a kérdés. 

 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény esetében a 

– az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola,  

– a Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola, 

– a Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

– a Takács Jenő AMI  

működtetéséről 2015. szeptember 01. időpontot követően is gondoskodik, 

működtetési kötelezettség alóli mentesítési kérelmet nem nyújt be. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben egyetért /elvben sem 

ért egyet a Szentgotthárd, Hunyadi út 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanban működő kollégium működtetésével 2015. szeptember 01. időpontot 

követően/  (egyet nem értés esetén:) a működtetési kötelezettség alóli mentesítési 

kérelmet kíván benyújtani. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. május 18. 

 

                                                                                                             Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv (korábban Polgármesteri Hivatal – most Közös 

Önkormányzati Hivatal), mely önálló gazdasági szervezettel rendelkezik és ellátja az önálló 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait. 

A Közös Önkormányzati Hivatal és azon költségvetési szervek között, amelyek részére 

pénzügy-gazdasági feladatokat lát el a Hivatal, együttműködési megállapodást kell kötnie. A 

jelenleg érvényes megállapodásokat módosítani szükséges a jelenleg hatályos 

jogszabályokkal, illetve szervezeti felépítéssel. A megállapodásokat a Képviselő–testületnek,  

mint a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartójának jóvá kell hagynia. Azon intézmények 

esetében, ahol a Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati társulási fenntartású 

intézményekkel köt szerződést, ott a Társulási Tanács jóváhagyására is szükség van. 

 

Az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatoljuk az aktualizált és jóváhagyandó 

együttműködési megállapodást a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, a Rendelőintézet 

Szentgotthárd, a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, és a Városi Gondozási Központ, Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás tekintetében.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az együttműködési 

megállapodásokat jóváhagyni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

1.a.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) és az önálló gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodást a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, a Rendelőintézet Szentgotthárd, a Szentgotthárdi 
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Egyesített Óvodák és Bölcsőde, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Városi 

Gondozási Központ tekintetében az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

              Intézményvezetők 

 

Szentgotthárd, 2015. május 14. 

 

 

    Dr. Dancsecs Zsolt 

     Jegyző 

 

Együttműködési megállapodás 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

(…………………... képviseletében …………….. jegyző ) és a ………………………… ( 

……………..., képviseletében ………………. ) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

1.) Bevezetés: 

 

Az együttműködés  alapja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31 

Korm. rendelet.  

 

Az együttműködés célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás feltételeinek 

megteremetése. 

Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodási, 

szakmai, döntésjogi rendszerét, felelősségét. 

 

2.) Érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, utalványozás: 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája látja el az önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervre vonatkozó pénzügyi-, gazdasági feladatokat, biztosítja a szabályszerű és 

törvényes gazdálkodás feltételeit, érvényesítési és ellenjegyzési jogkör gyakorlását. 

 

A kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkört az önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv vezetője, vagy helyettesei gyakorolják és hatáskörébe tartozik a szakmai teljesítés 

igazolása. 

 

3.) Nyilvántartások vezetése: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája vezeti: 

- a kiemelt előirányzatokról az intézményenkénti előirányzat nyilvántartást, 

- a főkönyvi könyvelést intézményenként külön törzsszámon, 

- a kötelezettségvállalási nyilvántartást, 

- intézményenként a kis-, és nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartását. 

Az önállóan gazdálkodó intézmény vezeti: 
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- a kötelezettségvállalási nyilvántartást, amelyet negyedévente egyeztet a     

      Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájával, 

- a helyiségenkénti kis-, és nagy értékű eszközök analitikus nyilvántartását. 

- az alkalmazási iratokat, adatszolgáltatást (távollét, változó bér)  rögzíti az KIR 

rendszer segítségével. 

 

4.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv önálló bankszámlával rendelkezik. 

 

5.) Könyvelési feladatok ellátása: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája külön főkönyvi 

könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények 

gazdasági eseményei egymástól. Gazdasági eseményekhez kapcsolódó számla átadási 

könyvet rendszeresít, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az iratot az önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv kinek, mikor adta át ügyintézés céljából. 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatait, számlarendjét kiegészíti az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozó előírásokkal.  

Az első negyedévről április 20-ig, ezt követően havonta tájékoztatja az önállóan gazdálkodó 

szervet a pénzforgalmi és főkönyvi könyvelésről. 

 

6.) A költségvetés tervezése: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája figyelemmel kíséri az éves 

költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi előirányzatokra. Segíti a 

szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, feltételrendszerének meghatározását.  

Az önállóan  gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési koncepciójának elkészítéséhez 

adatot szolgáltat és a végleges költségvetés elfogadását megelőzően még azt pontosíthatja. 

Az önkormányzat költségvetési rendeletének és/vagy a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás  költségvetési határozatának és  egyéb jogszabályi, számviteli 

előírások figyelembe vételével elkészíti az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

költségvetését. 

Jóváhagyás után felfekteti az előirányzat nyilvántartást. Biztosítja az analitikus 

nyilvántartások év eleji újranyitását. 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az éves költségvetési gazdálkodás szakmai 

értékeléséről a zárszámadás elkészítéséhez adatot szolgáltat a következő év február 20-ig. 

 

7.) Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása: 

 

Amennyiben a saját működési bevételek teljesítése (a kötelező térítési díjakon túlmenően ) 

meghaladják az eredeti ( módosított ) előirányzatot, az önállóan gazdálkodó  intézmény 

vezetője kezdeményezheti a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörű módosítását, 

amelyet írásban rögzítenek. (Az állami támogatás többlete, illetve az OEP támogatás 

növekedése kivételével.) 

Az előirányzat módosításra vonatkozó kérelmét a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15-ig köteles közölni, illetve benyújtani. 

A végrehajtott előirányzat módosításokról a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Irodája tájékoztatja a fenntartót a megadott időpontig. 

 

8.) Kiadások teljesítése, bevételek beszedése: 
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Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője gyakorolja a kötelezettségvállalás, a 

szakmai teljesítés - igazolás és az utalványozás jogát. 

Kötelezettségvállalás 50.000,- Ft felett kizárólag írásban történhet, amely csak a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának ellenjegyzésével érvényes. 

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának ezzel a feladattal megbízott köztisztviselője 

jogosult. 

Az utalványozás írásban, utalványrendelet felhasználásával, illetve az eredeti számlán történő 

aláírással történik, amelyet egyeztetni kell a kötelezettség-vállalási nyilvántartással. 

A szakmai teljesítés igazolása írásban, az eredeti számlán történő aláírással „a szakmai 

teljesítést igazolom” feljegyzéssel történik. A szakmai teljesítést igazoló személy köteles a 

teljesítés igazolás /munkalap /szállítólevél stb. alapján is meggyőződni a tényleges 

teljesítésről. 

 

9.) Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás: 

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel 

rendelkezik. A bérmegtakarítást, bérmaradványt felhasználhatja (rendszeres személyi juttatás, 

munkavégzéshez kapcsolódó juttatás). 

Létszám és bérnyilvántartást mind a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Irodája, mind pedig az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetnek, amelyet 

negyedévente egyeztetnek. 

 

10.) Egyéb nyilvántartások vezetése, selejtezés, leltározás: 

 

A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását – ide értve a munkahelyen 

használatban lévő készleteket is – az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv végzi, 

folyamatosan egyeztetve a változásokat a főkönyvi könyveléssel. 

A leltározás és a selejtezés a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozó 

szabályzatai alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának közreműködésével 

történik. 

A selejtezés előkészítése az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladata. 

A selejtezés lebonyolítása, a leltár összevetése, kiértékelése az önálló költségvetési szerv 

feladata. 

 

11.) A pénzkezelés rendje: 

 

11.1.) Készpénzkezelés: 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv működtetéséhez szükséges alapvető fenntartási 

kiadásokra, kisebb kiadásokra készpénz ellátmánnyal rendelkezik. 

Az ellátmány összegét a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozó szabályzata 

tartalmazza. 

Az ellátmány felhasználásáról 30 naponta (havonta) rovat-elszámolási íven számlákkal 

elszámolnak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája felé. 

A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt az önállóan 

gazdálkodó köteles bankszámlájára legkésőbb azon a napon befizetni, amikor a bevétele a 

részére megállapított ellátmánya keretösszegét eléri. 

Az ellátmány kezelésének szabályszerűségéről az ellátmány biztonságos tárolásáról az 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője gondoskodik, azokért ő felelős. 
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11.2.) Bankszámla kezelés:  

A bankszámla kezelés részletes szabályait  - a kiskincstári intézmény finanszírozás és 

gazdálkodás részleteit – a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozó 

szabályzata tartalmazza. 

 

  

12.) Felújítási, beruházási tevékenység: 

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet érintő felújítási és építési beruházási 

tevékenységek előkészítése és bonyolítása a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

feladata. 

  

 

13.) A folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzés: 

 

A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése során a kötelezettségvállalási, utalványozási, 

ellenjegyzési és érvényesítési jogkört gyakorló feladata tekintetében köteles a 

kötelezettségvállalások illetve pénzügyi teljesítésük engedélyezése esetén meggyőződni azok 

indokoltságáról, a kapcsolódó bizonylatok formai és tartalmi helyességéről, 

szabályszerűségéről. 

Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője köteles a vezetői és a folyamatba épített, előzetes 

és utólagos ellenőrzés rendszerét a munkaköri leírásokban, belső szabályzatban vagy 

utasításban részletesen szabályozni. 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerven belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos 

ellenőrzés, valamint a vezetői ellenőrzés részletes szabályait a vonatkozó szabályzat és a 

munkaköri leírások tartalmazzák. 

A FEUVE tapasztalatairól az éves zárszámadás keretében az önállóan gazdálkodó intézmény 

vezető írásbeli beszámolója alapján az önállóan gazdálkodó számol be a fenntartó felé.  

(A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint értékelje a folyamatba épített 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE rendszer) működését.) 

 

14.) Az együttműködési megállapodásban nem részletezett kérdésekben az államháztartásról 

szóló 2011. CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet, államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 

valamint a Polgári Törvénykönyv előírásait kell figyelembe venni. 

A pénzügyi-gazdasági folyamatokra vonatkozó, a Közös Önkormányzati Hivatalnál érvényes 

belső szabályzatok hatálya a Költségvetési szervre is kiterjednek 

 

15.) A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul vették, kötelesek annak megfelelően 

eljárni. 

A Szerződő Felek a közöttük ugyanezen tárgyban megkötött megállapodást közös 

megegyezéssel megszüntetik. 

 

 

16.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodást. ….. sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Szentgotthárd, 2015.      
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           ...............................................                               ................................................. 

                Dr. Dancsecs Zsolt                                                        

Jegyző             költségvetési szerv vezetője 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési terve alapján az 

„Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése” 
elnevezésű ellenőrzés lefolytatásra került.  
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A vizsgálat célja az volt, hogy átfogó képet kapjuk az önkormányzati rendeletek jogszabályi 

előírások szerinti előkészítésének, kihirdetésének, közzétételének és megküldésének 

gyakorlatáról. Feltárni az esetleges hiányosságokat, javaslatot tenni a munkavégzés 

továbbfejlesztéséhez. 

Az ellenőrzés átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés a témával kapcsolatos 

javaslatot tett, melyet a jelentésben leírtak indokolnak.  

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati rendeletek 

előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. május 20. 

 

 

                                                                                     Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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Iktatószám: 2206-5/2015. 

Ellenőrzés száma: 12/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Önkormányzati rendeletek előkészítése,  

kihirdetése, közzététele és megküldése 

 

 

2014. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, közzététele és megküldése 
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Szentgotthárd, 2015. május 20. 

Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 vonatkozó jogszabályi előírások teljesülésének vizsgálata 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Az ellenőrzés tárgya: 2014. évi önkormányzati rendeletek 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 tételes ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évi éves ellenőrzési terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2014. év  

Ellenőrzés kezdete és vége: 2015. május 4.; 2015. május 20. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Dr. Krajczár Róbert – Hatósági és koordinációs vezető 
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Megállapítások: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2014. évben hozott/módosított önkormányzati 

rendeleteit jelen anyaghoz csatolt 1. sz. melléklet adatai szemléltetik. 

 

Önkormányzati rendeletek előkészítése 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése kimondja: 

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 

kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.” 

 

Mint ahogy az 1. sz. melléklet adataiból látható, valamennyi ellenőrzött esetben az 

önkormányzati rendeletek előzetes hatásvizsgálatának eredményéről a képviselő-testület 

tájékoztatása megtörtént. A hatásvizsgálat során a 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) 

bekezdésében meghatározottakat vizsgálták.  

 

Indokolási kötelezettség 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján: 

„A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.” 

 

Valamennyi ellenőrzött önkormányzati rendelet tervezetéhez a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően indokolást csatoltak, melyben a fentiekben részletezett adatokat bemutatták. 
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A jogszabálytervezetek véleményezése 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdés előírása alapján: 

„A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete 

megismerhető és véleményezhető legyen.” 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló többször módosított 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 44. § (6) 

bekezdése kimondja: 

„A jegyző a (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel társadalmi egyeztetésre bocsátja a 

rendelettervezetet.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata esetében az önkormányzati rendeletek véleményezésére 

a http://hivatal.szentgotthard.hu/ honlapon a „Rendelettervezetek véleményezése” pont alatt 

van lehetőség a testületi anyag kiküldését követő naptól az első bizottsági ülés kezdetéig. Az 

ellenőrzött időszakban egy rendeletet sem véleményeztek.  

 

Önkormányzati rendeletek kihirdetése 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló többször módosított 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 48. § (1) 

bekezdése kimondja: 

„Az elfogadott önkormányzati rendelet kihirdetése az önkormányzat hivatalos közlönyében 

való közzététellel történhet meg. Ezen túlmenően a rendelet szövegét a Közös Önkormányzati 

Hivatal emeleti folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán is ki kell függeszteni.  

A rendeleteket meg kell jeleníteni az önkormányzat hivatalos honlapján, és legalább a főbb 

részeit közölni kell a tájékoztatási eszközök (pl.: sajtó, Városi Televízió stb.) útján.” 

 

Az ellenőrzött önkormányzati rendeletek kihirdetése az SZMSZ-ben foglaltak szerint 

[önkormányzat hivatalos közlönyében] megtörtént. Az említett közlönyök a 

http://hivatal.szentgotthard.hu/ honlapon a „Önkormányzati közlönyök” pont alatt elérhetők. 

A rendeletek a http://hivatal.szentgotthard.hu/ honlapon a „Önkormányzati rendeletek” pont 

alatt érhetők el. Mindezen lehetőségekről a hivatali honlap módosulása után a sajtó képviselői 

értesítést kaptak.  

A rendeletek szövegeit a Közös Önkormányzati Hivatal emeleti folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán is kifüggesztik. 

http://hivatal.szentgotthard.hu/
http://hivatal.szentgotthard.hu/
http://hivatal.szentgotthard.hu/
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Továbbá az önkormányzati tv-n [http://www.onkormanyzati.tv/] keresztül lehetőség van bárki 

számára, utólag, név, hozzászólás szerint bármelyik napirendi pont visszakeresésére.   

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) 

KIM rendelet 10. §-a kimondja: 

„A jogszabályok sorszámát a jogalkotó szervek és a jogszabály típusa szerint évenként egytől 

kezdődően, a kihirdetés ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, 

függetlenül a kihirdetés módjától.” 

 

Az ellenőrzött időszakban [2014. év] két esetben a jogszabály sorszámozásánál a fentiekben 

említett jogszabályi előírást nem tartották be. 2014. áprilisi testületi ülésen tárgyalt 14/2014. 

(V.05.), 15/2014. (V.05.), 16/2014. (IV.30.), 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletek 

esetében, illetve a 2014. októberi alakuló ülésen tárgyalt 29/2014. (X.22.), 28/2014. (X.27.) 

önkormányzati rendeletek esetében. A sorszám meghatározásánál eddig a képviselő-testületi 

ülés meghívójában szereplő napirendi pont sorszámát vették figyelembe. A jövőben az 

önkormányzati rendeletek sorszámának meghatározásánál a jogszabályi előírást kell 

figyelembe venni és betartani.   

A megalkotott jogszabály megjelölése a jogszabály kihirdetése során 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 27. § (2) bekezdés előírása alapján: 

„Törvény kivételével a jogszabály megjelölése annak kihirdetése során magában foglalja a 

jogszabály megalkotójának megjelölését, a sorszámát, a kihirdetésének napját, a jogszabály 

elnevezését és címét.” 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) 

KIM rendelet 9. § (2) bekezdése kimondja: 

„Önkormányzati rendelet megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –  

a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését, 

b) a rendelet sorszámát arab számmal, 

c) a „/” jelet, 

d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal, 

e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal, 

f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és  
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g) a rendelet címét 

foglalja magába.” 

Az ellenőrzött esetekben az önkormányzati rendeletek megjelölése a jogszabályi előírások 

figyelembe vételével történt.  

 

A megalkotott jogszabály szerkezetének illetve szövegezésének megfelelése a jogalkotásról 

szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásai alapján 

A vizsgált önkormányzati rendeletek esetében megállapítom, hogy azok szerkezeti, logikai 

egységekre tagolása; szövegezése megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

 

A kihirdetés tényleges ideje, a jogszabály megjelölése, és kihirdetési záradéka közötti 

összhang vizsgálata 

Az ellenőrzött időszakban vizsgált önkormányzati rendeletek esetében a kihirdetés tényleges 

ideje, a jogszabály megjelölése, és kihirdetési záradéka között valamennyi esetben összhang 

mutatkozott. 

 

Önkormányzati rendeletek közzététele 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4. § (2) – (3) 

bekezdései alapján: 

„(2) A Nemzeti Jogszabálytárban – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egységes szerkezetű 

szöveggel közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján 

hatályos, önkormányzati rendeletnek – ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett 

önkormányzati rendelettel megváltoztatott önkormányzati rendeletet is – 

a) a lekérdezés napján hatályos szövegét, és 

b) a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát. 

(3) A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett, 2013. június 30. napját követően 

megváltoztatott és a lekérdezés napján hatályos önkormányzati rendelet esetében a Nemzeti 

Jogszabálytárban a rendelet lekérdezés napján hatályos egységes szerkezetű szövegét, és a 

lekérdezés napját követő egy időállapotát kell közzétenni.” 

 

Az ellenőrzött önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárban történő jogszabályi 

előírások szerinti közzététele megtörtént. 

 

Önkormányzati rendeletek megküldése 
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A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4. § (4) – (5) 

bekezdései kimondják: 

„(4) A jegyző a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek a Nemzeti 

Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül 

továbbítja az önkormányzati rendeletet és annak valamennyi időállapota szerinti egységes 

szerkezetű szövegét. 

(5) A jegyző az egységes szerkezetű szöveget az önkormányzati rendelet vagy az 

önkormányzati rendeletet megváltoztató önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt 

munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzéteszi.” 

 

Mint ahogy az a jelentéshez csatolt 1. sz. melléklet adataiból is látható az ellenőrzött 

önkormányzati rendeletek megyei kormányhivatalnak történő megküldése, illetve a Nemzeti 

Jogszabálytárban történő közzététele határidőn belül megtörtént.  

 

Utólagos hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (1) - (2) bekezdése kimondja: 

„(1) A miniszter folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó jogszabályok 

hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok – a 17. § (2) bekezdésében 

meghatározott szempontok szerinti – utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a 

szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 

Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet 

esetén a jegyző gondoskodik.” 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló többször módosított 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 49. § 

alapján: 

„(1) Az elfogadott önkormányzati rendeletet legkésőbb az elfogadását követő első év elteltével 

újból át kell vizsgálni, és a tapasztalatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

(2) Amennyiben a rendelet megfelelő, úgy ezt a tényt a Képviselő-testületi ülés jegyzői 

beszámolójában kell jelezni, és a rendeletet röviden értékelni kell. 

(3) Amennyiben a rendelet alkalmazása nehézségeket okoz, a rendelet a kívánt hatást nem éri 

el, úgy a jegyző előterjesztést készít, melyben javasolhatja a rendelet módosítását.” 
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A jogszabályi-, és egyéb változások következtében, illetve ha a szabályozás nem éri el 

tényleges hatását; az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatára, szükség szerinti 

módosítására kerül sor [az SZMSZ-ben foglaltak szerint, legkésőbb az önkormányzati 

rendelet elfogadását követő első év elteltével]. A rendeletek alkalmazhatósága, szükség 

szerinti módosítása havonta a Képviselő-testületi ülésen, a két ülés közti beszámolóban van 

értékelve. 
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Megállapítások összefoglalása: 

Az önkormányzati rendeletek előkészítése során a jogszabályi előírások betartása biztosított 

volt: az előzetes hatásvizsgálatának eredményéről a képviselő-testület tájékoztatása 

megtörtént; az önkormányzati rendeletek tervezetéhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

indokolást csatolták; az önkormányzati rendeletek véleményezésére a 

http://hivatal.szentgotthard.hu/ honlapon van lehetőség. 

Az ellenőrzött önkormányzati rendeletek kihirdetése az SZMSZ-ben foglaltak szerint 

[önkormányzat hivatalos közlönyében] megtörtént. 

Az önkormányzati rendeletek megjelölése, szerkezete illetve szövegezése megfelel a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A kihirdetés tényleges ideje, a jogszabály megjelölése, 

és kihirdetési záradéka között valamennyi ellenőrzött esetben összhang mutatkozott. 

Az ellenőrzött időszakban [2014. év] két esetben fordult elő, hogy az önkormányzati 

rendeletek sorszáma a jogszabályi előírás figyelmen kívül hagyásával lett meghatározva. A 

jövőben a jogszabályok sorszámát a kihirdetés ideje szerint folyamatosan, növekvő 

sorrendben kell meghatározni.  

Az ellenőrzött önkormányzati rendeletek megyei kormányhivatalnak történő megküldése, 

illetve Nemzeti Jogszabálytárban történő jogszabályi előírások szerinti közzététele határidőn 

belül megtörtént. 

A rendeletek utólagos hatásvizsgálata, tartalmi felülvizsgálata az önkormányzat SZMSZ-ben 

foglaltak szerint valósul meg. 

 

Javaslat: 

A jövőben az önkormányzati rendeletek sorszámának meghatározása a vonatkozó jogszabályi 

előírás figyelembevételével történjen. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. május 20. 

 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőr 

 

 

 

 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátások fejlesztésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL: 

 

2015. május 13-án megjelent a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatás pályázati igénybevételének részletes feltételei, a következő pályázati alcélokkal: 

 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 

(továbbiakban: intézményfejlesztés) 

a.a.) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést 

végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

a.b.) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 

a.c.) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása 

a.d.) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

 

A támogatás keretében  

- az a) pont szerinti, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, 

felújítására maximálisan 30 millió Ft, 

- a b) pont szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására maximálisan 15 millió Ft, 

- a c.) pont szerinti fejlesztésekre 20 M Ft támogatás nyerhető maximálisan. 
  

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Mivel a támogatási intenzitás 

meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető támogatás 

maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 50%-a. A 

támogatási összeg folyósítása a 2015. évben egy részletben történik: támogatói okiratok 

elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül. A támogatás 

felhasználásának végső határideje 2016. december 31. 

 

A pályázatot 2015. június 9-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2015. augusztus 6-áig, de 

legkésőbb 2015. október 30-áig születik döntés.) 
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A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL: 

 

Az előzetes egyeztetések alapján a pályázati felhívással kapcsolatban az alábbi fejlesztések 

támogatására szeretnénk pályázatot benyújtani: 

 az ab.) pont szerinti önkormányzati intézmény-felújítások kapcsán: a SZEOB 

Játékvár Óvoda évekkel ezelőtt – szintén pályázati forrásból - megkezdett 

fejlesztéseinek továbbvitele, vagyis a további 4 db vizesblokk felújítása. A 

munkálatok elvégzésére tervekkel és árajánlatokkal rendelkezünk, amely alapján a 

kivitelezés összköltsége bruttó 24.085.317,- Ft (építészeti munkálatok 15.114.316,- Ft 

+ gépészeti felújítás 8.971.001,- Ft). 

 

 a b.) pont szerinti belterületi utak, járdák felújítása kapcsán: a Zsidai utca (Örökzöld 

utcától - zsidai tűzoltószertárig) burkolat-felújítására nyújtanánk be a pályázatot. 

2009-ben készült erre a szakaszra is burkolat-felújítási terv, amelyet aktualizálni kell, 

illetve ennél a pályázati alcélnál azok az utak élveznek előnyt, amelyek 

tömegközlekedés által igénybe vett utak. A kivitelezés összköltsége az előzetes 

árajánlat alapján bruttó 26,036 M Ft. Mivel ezen pályázati alcél esetében legfeljebb 15 

M Ft-ot lehet igényelni és mivel maximum a fejlesztési költség 50 %-át pályázhatjuk 

meg, az Önkormányzat költségvetésében az útfelújításra szereplő összegből, a 128 M 

Ft-ból a szükséges önerő (13,2 M Ft) fedezete is rendelkezésre áll.  

 A c) pont szerinti óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása pályázati alcím kapcsán most nem 

tervezünk pályázatot benyújtani, egyrészt a szükséges önerő biztosítása, másrészt 

pedig amiatt, hogy a pályázati felhívás alapján kizárólag „az önkormányzat 

tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, 

felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre 

igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása 

támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési 

intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra 

keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai 

szabadidősport megvalósulását.”  

 

A felsorolt felújítások megvalósításához egyéb járulékos költségek is tartoznak, úgy, mint a 

közbeszerzési eljárás lebonyolításának, a műszaki ellenőr alkalmazásának vagy a pályázatban 

előírt nyilvánosság biztosításának költségei: 

- a közbeszerzési eljárások lebonyolításának (hirdetmények, stb.) költségei várhatóan: 2 

x 480.000,- Ft, azaz 960 ezer Ft, 

- tervek aktualizálása (Zsidai utca): bruttó 190.500 Ft 

- műszaki ellenőr alkalmazásának költségei: bruttó 445.500 Ft (Zsidai utca), bruttó 

723.900 Ft (óvoda) 

 

A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, 

engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, 

műszaki eljárás) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. 

 

Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 52.254.725, Ft Ft lenne, 

a következő megosztásban: 

 
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 
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ÖSSZEGE 

SZEOB Játékvár Óvoda 4 

db vizesblokk felújítása 

24.085.317,- Ft 12.042.658,- Ft 12.042.659,- Ft 

a Zsidai utca felújítása 26.035.508,-  Ft 13.017.754,- Ft 13.017.754,- Ft 

egyéb költségek 

(közbeszerzés, műszaki 

ellenőr, nyilvánosság) 

2.133.900, Ft 1.066.950, Ft 1.066.950, Ft 

ÖSSZESEN: 52.254.725, Ft 26.127.362, Ft 26.127.362, Ft 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁS a.) PONTJA ALAPJÁN 

BEADANDÓ PÁLYÁZAT KAPCSÁN: 

 

- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a kínálkozó pályázati lehetőség segítségével a 

felsorolt önkormányzati fejlesztésekhez támogatást szerezhetünk. Az óvodai vizesblokk 

felújítást már évek óta szeretnénk megvalósítani, korábbi pályázatból az intézményi 

vizesblokkok egyik felét már felújítottuk, most sor kerülhetne a hátramaradt helyiségek 

komplex felújítására is.  

- mi a hosszú távú kihatása: a fejlesztéssel színvonalasabb körülmények között 

biztosíthatnánk az óvodai ellátást a jövőben, illetve az útfelújítás is jelentősen 

hozzájárulna a városi közlekedés javításához. 

- mi történik a beszerzés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot az óvodában, illetve 

az útfelújítást kizárólag saját forrásból valósítaná meg az Önkormányzat. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e: igen – a pénzügyi feltételeknél azonban a költségvetési forrást 

meg kell keresni. 

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok fenntartásával – kell használni. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁS b.) PONTJA ALAPJÁN 

BEADANDÓ PÁLYÁZAT KAPCSÁN: 

 

- mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: az előterjesztésben említett zsidai városrészi 

útnak azóta nem történt meg a teljes helyreállítása, mióta a szennyvízhálózatot 

megépítették. A városrész lényegét tekintve fő utcájáról van szó amelyet valamilyen 

mértékben mindenki használ aki a városrészben lakik vagy ott közlekedik. Nem beszélve 

arról a fontos szempontról, hogy a megépítéshez mind a szükséges tervek, mind z önrész 

rendelkezésre áll – ez külön forrás biztosítását nem igényli. Az 50%-os 

támogatásintenzitás pedig útfelújítás  esetén nem mondható kedvezőtlennek. Az útfelújítás 

a pályázati támogatás által csökkenthető a megvalósításának önköltsége. 

-  

- mi a hosszú távú kihatása: egy egész városrész lakossága tud a fejlesztést követően 

megfelelő úton közlekedni.  

- mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot,  az útfelújítást 

kizárólag saját forrásból valósítaná meg az Önkormányzat. 

- A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak-e: igen. 

- fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok fenntartásával – kell használni. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont 

aa), ac) és ad) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot 

nyújtson be az előterjesztésben meghatározottak szerint 

2.  
FEJLESZTÉS BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

IGÉNYELT 

TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE 

SAJÁT FORRÁS 

ÖSSZEGE 

SZEOB Játékvár Óvoda 4 

db vizesblokk felújítása 

24.085.317,- Ft 12.042.658,- Ft 12.042.659,- Ft 

a Zsidai utca felújítása 26.035.508,-  Ft 13.017.754,- Ft 13.017.754,- Ft 

egyéb költségek 

(közbeszerzés, műszaki 

ellenőr, nyilvánosság) 

2.133.900, Ft 1.066.950, Ft 1.066.950, Ft 

ÖSSZESEN: 52.254.725, Ft 26.127.362, Ft 26.127.362, Ft 

 

 

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 

………………. összegben biztosítja a ………………… terhére. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. június 09. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

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

                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. május 19.                                                                                                          

 

   Huszár Gábor 

                                                                                                              polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó Szakosztály kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi VSE szakosztály vezetője a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-

testülethez. (Lásd: 1. számú melléklet.)  
 

Az Egyesület TAO támogatásból és a hozzá biztosított önkormányzati önrészből több 

fejlesztést is megvalósított, így az automata pályaöntöző rendszer kiépítését, pályakarbantartó 

fűnyíró beszerzését, mélyfúrású vízkút és ellátórendszer kivitelezését, labdafogó háló 

beszerzést, illetve kerítésjavítást és áthelyezést. 

 

A TAO támogatásnak köszönhetően a Labdarúgó Szakosztályának az idei évben is lehetősége 

nyílik a működéshez alapvetően szükséges feltételek megteremtésére. A pályázat komoly 

segítséget jelentene az Egyesület számára, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő 

felszerelésekkel hatékony utánpótlás nevelést, tehetség kiválasztást és gondozást végezhessen, 

ezáltal megfelelő utánpótlásbázist hozzon létre a térségben. Ezzel a támogatással az egyesület 

az utánpótlás csapatai (U21, U18, U15, U13, U11, U9, U7) működését tudná biztosítani.  

 

A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az egyesület saját 

kereteiből nem tud előteremteni:  

       

Közvetlen TAO támogatás összege: 8.480.571,- Ft 

A megvalósításhoz szükséges önrész: 971.429,- Ft     

  



 41/171 

A Szakosztály arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges önrészt, azaz összesen 971.429 Ft,- forintot az Egyesület számára biztosítani 

szíveskedjen. 

 

 A Szakosztály a kérelme mellett az előterjesztés tartalmazza az MLSZ határozatát a 

sportfejlesztési programmal kapcsolatban (lásd: 2. számú melléklet). A 3. számú 

mellékletben az olvasható, hogy a szakosztály az önrész összegét miért nem tudja 

előteremteni saját illetve szponzori forrásból. A 4. számú melléklet tartalmazza tételesen 

lebontott TAO támogatás felhasználást. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? A TAO egy olyan támogatási lehetőség, ami nem minden 

egyesület számára áll rendelkezésre – így aki azt igénybe tudja venni, annak jelentősen 

könnyebbé, finanszírozhatóbbá válik a munkája: A megfelelő versenyeztetéshez biztosít 

segítséget, lehetővé teszi, hogy nyugodt körülmények között mehessen tovább az egyesület 

működése. A kért támogatás az önerőt biztosítja a pályázattal elérhető pénzhez. 

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

feltételek? Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az 

Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében ilyen támogatással nem tervezett. 

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

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nincsen kockázati tényező. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Ha nem biztosított az önrész, az Egyesület elesik 

a támogatástól - 8.480.571,- forinttól - ami ismerve a sportra rendelkezésre fordítható 

önkormányzati forrásokat – különösen jelentősnek mondható.  

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 a Szentgotthárdi VSE Labdarúgó 

Szakosztály kérelmét támogatja és összesen ........ (971.429,-) …… forintot biztosít a 

támogatási kérelemben szereplő feladatok megvalósítására a ………………. terhére, azzal, 

hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a Szakosztály a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

- a képviselő-testület javasolja, hogy az adott önrészre tekintettel az egyesület az 

önkormányzat tulajdonát képező autóbuszt vegye igénybe az utazásokhoz bérleti díj 

ellenében.    

 

Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
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Szentgotthárd, 2015. május 14. 

 

                                                                                                       Huszár Gábor 

                                                                                                        polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1.számúmelléklet

 
 

2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

  

Kovács Tamás továbbította részemre levelét, melyre az alábbiakban szeretnék válaszolni.  

 

Cégünk működése során figyelmet fordít a helyi civil szervezetek, egyesületek támogatására 

ezen belül kiemelten a labdarúgás támogatására. Az utóbbi három évben teljes mértékben 

biztosítottuk a Tao pályázatokhoz szükséges összeget, legutóbb több mint 10 millió Ft-os Tao 

összeggel, amelyet cégünk nyereséges működése tett lehetővé. Ezzel jelentős fejlesztéseket 

sikerült megvalósítani a szakosztálynál. Ebben az évben is nyitottak vagyunk a Tao 

támogatásra, közösen a hozzánk beszállító cégekkel együtt. Az adó 1%-nak felajánlásával, 

annak összegyűjtésével is sikerült az egyesület anyagi lehetőségein javítani. 

 

Az önrész előteremtése sajnos nem járt sikerrel, elsősorban a szakosztályt korábban támogató 

cégek működésében valamint a gazdálkodási környezetben történt kedvezőtlen változások 

miatt. Példaként említeném a Kulmer Kft-t, aki a korábbi években nyújtott támogatást 

követően leépítette szentgotthárdi tevékenységét és nem támogatta a szakosztályt, de több 

kisebb szentgotthárdi cég is a gazdasági nehézségekre, a jogszabályi változásokból adódó 

hátrányos hatásokra hivatkozva szünetelteti a támogatói tevékenységét. 

 

Jelentősen megnehezítette a szponzorok meggyőzését a szentgotthárdi sporttelepen 

tapasztalható rendezetlen állapotok, körülmények. Biztosak vagyunk abban, hogy az új öltöző 

megépítésével és a műfüves pálya elkészültével jelentősen javulni fog a helyzet és a korábbi 

támogatók is visszatérnek a csapathoz, a mostani helyzetből való továbblépéshez viszont 

elengedhetetlen az Önkormányzat támogatása az önrész tekintetében. A vas megyei I. 

osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő városi csapatok önkormányzati működési 

támogatása jelentősen meghaladja a szentgotthárdit, ebben az évben például a celldömölki 

egyesület 14.700.000 Ft működési támogatásban részesül az Önkormányzattól. Biztosak 

vagyunk abban, hogy az Önkormányzattal közösen fejleszteni tudjuk a több mint 100 éves 

szakosztály működését a városban, ehhez kérjük a működéshez szükséges önrész biztosítását. 

  

Támogatásukat megköszönve, 

Tisztelettel, 

Támis János 

Szentgotthárdi VSE Labdarúgó szakosztálya részéről 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Rábatótfalui SE kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rábatótfalui SE elnöke a csatolt kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 

1. számú melléklet)  
 

A Rábatótfalui SE TAO támogatásból és a hozzá biztosított önkormányzati önrészből több 

fejlesztést is megvalósított az elmúlt időszakban, az öltöző korszerűsítésével kapcsolatban, 

ebből a támogatásból megújult az öltözőépület valamint bővítésre is került. 

 

A TAO támogatásnak köszönhetően az egyesületnek az idei évben is lehetősége nyílik a 

fejlesztéseket folyatatni, ezzel a pályázattal tovább korszerűsítheti és modernizálhatja a 

rábatótfalui sporttelepet. A pályázat komoly segítséget jelentene a fejlesztések mellett az 

utánpótláscsapatok számára is. Ezzel a támogatással az egyesület az utánpótlás csapatai (U21, 

U15, U11, U9, U7) számára a működési költségek tekintetében is könnyebbséget jelentene.  

A pályázat összegének felhasználásához azonban önrész szükséges, amit az egyesület saját 

forrásból nem tud előteremteni. 

       

Rábatótfalui SE 

Közvetlen TAO támogatás összege: 2.107.026 Ft 

A megvalósításhoz szükséges önrész: 930.939 Ft     

  

A Egyesület arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges önrészt, a Rábatótfalui SE számára: 930.939 - Ft  biztosítani szíveskedjen. 

 

 Az egyesület kérelme mellett az előterjesztés tartalmazza az MLSZ határozatát a 

sportfejlesztési programmal kapcsolatban (lásd: 2. számú melléklet).  

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

7. Mi indokolja, miért szükséges? A TAO egy olyan támogatási lehetőség, ami nem minden 

látvány csapatsport egyesület számára áll rendelkezésre – így aki azt igénybe tudja venni, 

annak jelentősen könnyebbé, finanszírozhatóbbá válik a munkája: A megfelelő 

versenyeztetéshez biztosít segítséget, lehetővé teszi, hogy nyugodt körülmények között 

mehessen tovább az egyesület működése. A kért támogatás az önerőt biztosítja a 

pályázattal elérhető pénzhez. Ugyanakkor mindenképpen nézni kell azt is, hogy a megyei 

bajnokság második osztályában játszó csapat esetén bizots, hogy éppen a tervezett 

dolgokra van-e szükség: öntözőkocsira és napkollektorra. Mindkettő vitán felül a nem 

szokványos,ezen a szinten  luxus kategóriába tartozik ami nélkül lehet megyei második 
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osztály szintjén sportolni. Sajnos a kérelemben nem esik szó sem arról, hogy milyen 

szintű teljesítményjavulást hozhat e tervezett beruházás sem arról, hogy hány 

szentgotthárdi sportolását segítjük ezzel sem arról, hogy hány ember szórakozása a 

rábatótfalui labdarúgás. Sajnálatos az is, hogy a kért önrésznél jóval kevesebb összeget 

nem adott meg az önkormányzat annak idején több városrészi klubnak a működéséhez 

aminek következtében azok megszűntek (Farkasfa, Zsida, Rábafüzes). Nem öntözőkocsi 

vagy napkollektor volt a kérésük és elvárásuk. 

8. .  

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

feltételek? Az önrész biztosításának feltételeivel az Egyesület nem rendelkezik, az 

Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében ilyen támogatással nem tervezett. 

10. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns kérdés. A beruházás az 

önkormányzat vagyonába történik – különösen a tervezet napkollektorok felszerelése 

esetén. 

11. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Nincsen kockázati tényező. 

12. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Ha nem biztosított az önrész, az Egyesület elesik 

a támogatástól - 2.107.026 Ft,- forinttól - ami ismerve a sportra rendelkezésre fordítható 

önkormányzati forrásokat – különösen jelentősnek mondható.  

13. 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: 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE kérelmét a 

költségvetés hiánya miatt nem tudja támogatni.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE kérelmét 

támogatja és összesen ........ (930.939 - Ft  ) …… forintot biztosít a támogatási kérelemben 

szereplő feladatok megvalósítására a ………………. terhére, azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- a Egyesület a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

Szentgotthárd 2015. május 19. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.számúmelléklet 
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2. számú melléklet 

 



 53/171 

 
 



 54/171 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 55/171 

 

 

 

 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Sportbarátok Egyesülete kérelme - 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete azzal a kéréssel (lásd: 1. számú melléklet, a 2. 

számú melléklet a tervezett költségvetést tartalmazza) fordul a Tisztelt Képviselő- 

testülethez, hogy a 2015. augusztus 1-én, a 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás 

megrendezését támogatni szíveskedjen. 

 

A kérelem alapján a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete – 13. Szentgotthárdi Csata 

Emlékfutás megrendezéséhez 300.000,- Ft támogatást kér az Önkormányzattól. 

 

A Sportbarátok Egyesülete – idén a Hivatal kollegáival is kiegészülve – nyáron ismét 

megszervezi és megrendezi a Szentgotthárdi Történelmi Napok keretein belül a 

Szentgotthárdi Csata Emlékfutást. A város és kistérség sportéletében az évek során az egyik 

legnagyobb sportrendezvényévé vált ez az esemény, amelyen a helyi amatőr sportolók mellett 

a vidéki és határon túli versenyzők is nagy számban képviseltetik magukat (a tavalyi évben 

400-450 induló). A nemzetközi futóverseny immár 12 éves múltra tekint vissza, színvonalát 

pedig jól jelzi, hogy évről-évre több versenyző vesz részt a különböző futamokon. A futamok 

összetétele is rendkívül sokszínű, külön számokban versenyezhetnek az óvodások, 

iskoláskorúak (kisiskolásoktól egészen a középiskolásokig) valamint a szervezők para 

futamot is indítanak, ahol sérült emberek is versenyzőként vehetnek részt a futóversenyen – 

kiváló példájaként annak, hogy az ép és a sérült emberek miként tudnak egy rendezvényen 

versenyezni. A hobbifutam távja 1664 méter, ami a szentgotthárdi csata évére utal. A 9 km-es 

főfutamban pedig összesen 6 korosztályban indulhatnak a versenyzők. A rendezvény fontos 

küldetésének tekinti az egészséges életmód népszerűsítését, illetve a jövő generációjának 

egészségre nevelését is. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A TÁMOGATÁS  BIZTOSÍTÁSÁHOZ: 

 

 Mi indokolja a támogatási kérelem teljesítését?  A korábbi évekhez hasonlóan az idei 

futóverseny fontos eleme a város sportéletének, illetve a Történelmi Napok 

rendezvénysorozatnak is. Nemzetközi szinten is hozzájárul városunk népszerűsítéséhez. 

 Mi a támogatás biztosításának hosszú távú kihatása: A támogatás egyszeri segítséget 

jelent az idei év rendezvényére, hosszú távú hatása annak elősegítése, hogy a már komoly 

hagyományokkal rendelkező, 12 éve elkezdett sportverseny tovább folytatódhasson.    

 Mi történik az elmaradása esetén: A korábban megszokott színvonalon nem tudják 

megrendezni az eseményt, illetve a visszatérő versenyzők nem a megszokott minőség 

tapasztalhatják a verseny folyamán, ez rossz fényt vet a városra és a rendezvényre. 
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 A támogatás biztosítása miatt szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak-e: Az Önkormányzat költségvetésében a forrás 

rendelkezésre áll. A verseny megrendezéséhez a  Közös Önkormányzati Hivatal is 

hozzájárul néhány eszköz biztosításán túl a rendezést segítő személlyel is. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportbarátok Egyesület 

kérelmét támogatja és 300.000,- Ft támogatást biztosít a 13. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás 

megrendezéséhez a ………………. terhére, azzal, hogy  

- a támogatás utalásának feltétele a támogatási megállapodás aláírása, 

- az Egyesület a rendelkezésére álló felületeken az Önkormányzatot támogatóként 

megjeleníti/feltünteti. 

 

Határidő: utalásra: a szerződéskötést követően 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. május 14. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

A 2015. évi Szentgotthárdi Történelmi Napok keretében megrendezendő Szentgotthárdi Csata 

Emlékfutáshoz szeretnénk Szentgotthárd Város Önkormányzatának a támogatását kérni.  

 

Idén már 13. alkalommal kerül megrendezésre a nagyszabású esemény, amelyen évente 400-

450 futó állt rajthoz a különböző korosztályokban, akik Magyarország minden tájáról, illetve 

az eddigi évek során összesen további kilenc országból érkezetek. A futókat családtagok, 

barátok biztatták remek hangulatot teremtve.  

 

Az idei rendezvény a korábbi évek jó hagyományait igyekszik továbbvinni: a gyerekfutamok 

mellett parafutam szervezésére is sor kerül, ahol sérült embertársainknak kívánunk sportolási 

lehetőséget biztosítani. A legnagyobb kihívást továbbra is a kb. 9,5 km-es táv teljesítése 

jelenti, de természetesen hobbifutamra (1664m) is sor kerül.  

 

A rendezvényt a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesületének önkéntesei szervezik.  

 

Kérjük, hogy kérelmünk elbírálásánál vegyék figyelembe, hogy rendezvényünk alapvetően 

szabadidős tömegsport rendezvény, amelynek egyik fókuszcsoportját a gyermekek – 

óvodáskortól középiskolás korig - jelentik, hiszen célunk a jövő generációjának egészséges 

nevelése. A parafutammal a mentálisan vagy fizikailag sérült embertársaink társadalmi 

integrációját is kívánjuk erősíteni, illetve a fiatalabb nemzedék hátrányos helyzetű 

csoportokkal szembeni megítélésén javítani. Főfutamunkon pedig a fiataltól az idősebb 

korúakig, minden korosztály megtalálható. A sportrendezvény jól illeszkedik a város 

legismertebb történelmi eseményének tematikájához és programsorozatához, amellyel 

népszerűsíteni tudjuk nemcsak városunkat, de annak környékét. 

 

Honlapunk – www.csatafutas.net - folyamatosan frissül. Reméljük, hogy az idei évben is 

sikerül több száz lelkes futót rajthoz állítani, illetve lelkes családtagok és barátok is a 

biztatásukkal remek hangulatot teremtenek. 

 

Ezúton szeretnénk kérni Szentgotthárd Város Önkormányzatát, illetve a Polgármester Urat, 

hogy eseményünk színvonalas megrendezését támogatni szíveskedjenek. Igényelt támogatás: 

300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, amelyet a versenyhez szükséges feltételek 

biztosításához használnánk fel a mellékelt költségtervezet alapján. 

 

Köszönettel, 

 

Kozma Gábor, a szervezők nevében 
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2. számú melléklet 

 

Költségtervezet 

 

Várható kiadások 

  

   Időmérő rendszer 280000 Ft 

Poló  150000 Ft 

Rajtcsomagok (táska, víz, müzli, nyalóka) 100000 Ft 

Érem, kupa 100000 Ft 

Frissités (víz, gyümölcs, szőlőcukor, szénhidrát, műanyagpohár) 40000 Ft 

Oklevél, papír, irodaszerek, szalagok, kötözők, ragasztók 25000 Ft 

Nyomtatás 25000 Ft 

Hangosítás, takarítás 25000 Ft 

Pénzdíjazás  50000 Ft 

Eü-i csomagok 5000 Ft 

 
800000 Ft 

      

   

   A fenti tétel nem tartalmazza azokat a további juttatásokat, amelyeket támogatóink révén 

tudunk biztosítani a résztvevőknek: 

 gulyáslevel a főfutamon és hobbifutamon indulóknak 

 

  

 fagyijegy a gyerekfutamon indulóknak 

 

  

 további díjak a helyezetteknek (Vossen-termékek, fürdőjegy, parafutamosok külön 

díjazása, legnépesebb osztály stb) 

 zuhanyzási lehetőség önkormányzat által 

 

  

 orvos, elsősegély, mentő kitelepülése, egyéb eü-i ellátás önkéntesek által 
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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a Képviselő-testület 2015. május 28-ai ülésére 

 

 

Tárgy: A 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  318 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 251 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 67 e/Ft 

     Járóbetegek gyógyító gondozása  109 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 86 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 23 e/Ft 

     Fogorvosi alapellátás  18 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 14 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 4 e/Ft 

     Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  20 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 16 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 4 e/Ft 

     Egészségügyi laboratóriumi szolg.  114 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 90 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 24 e/Ft 

     Képalkotó diagnosztika.  8 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 6 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 2 e/Ft 

     Fizikoterápiás szolgáltatás  17 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 13 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 4 e/Ft 

     Család- és nővédelmi egészségü.gond  91 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 72 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 19 e/Ft 

     Ifjúság-egészségügyi gondozás  75 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 59 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 16 e/Ft 

     Móra F. Városi Könyvtár  231 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 182 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 49 e/Ft 

     Közös Önkormányzati Hivatal 

     Önkorm.igazg.tevékenysége  643 e/Ft 
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     Ebből: személyi jutt. 506 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 137 e/Ft 

     Adó kiszabása, beszedése, adóell.  117 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 92 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 25 e/Ft 

     Közterület rendjének fenntartása  115 e/Ft 

     Ebből: személyi jutt. 90 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 25 e/Ft 

    Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

    Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

     SZEOB   1 151 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel. 564 e/Ft 

                Nem köt.f.  587 e/Ft 

     Városi Gondozási Központ  764 e/Ft 

     Ebből: Köt.fel.  511 e/Ft 

                Nem köt.f. 253 e/Ft 

     Családsegítő és gyermekj. Sz.  397 e/Ft 

     Működési céltartalék   560 e/Ft 

 Fedezete: Műk.célú ktgvi tám. és kiegészítő tám. 3 663 e/Ft 

                 Ebből Kötelező fel  1 964 e/Ft 

                           Nem kötelező fel.  1 699e/Ft 

 Fedezete: Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása 1 085  e/Ft 

                 Ebből Kötelező fel  682 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 403 e/Ft 

 

2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 

     Működési céltartalék   3 500 e/Ft 

 Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám. 3 500 e/Ft 

                 Ebből Kötelező fel  1 382 e/Ft 

                            Nem kötelező fel. 2 118  e/Ft 

  

3. A 2014.évi C. Tv. 2.sz. mellékletében egyes jövedelempótló támogatások 

 Kiadási pótelőirányzat 

 -.Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (év végi elszámolás) 

 - Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal 

   Rendszeres szociális segély (Ellátottak pénzbeni juttatása) - 108 e/Ft 

     Rendszeres szociális segély 61 e/Ft 

     Foglalkozt.hely.tám. - 169 e/Ft 

   Lakásfenntartási tám. norm.a. (Ellátottak pénzbeni juttatása.) 28 e/Ft 

   Fedezete: . Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám. - 80 e/Ft 

                 Ebből kötelező fel  - 80 e/Ft 

                           Nem kötelező fel.  e/Ft 

 

4. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 203/2014. sz. határozat Telekértékesítéshez kapcs. útkiépítés  

   Útépítés (beruházási kiadás)  3 127 e/Ft 

   Fedezete: Önkormányzati vagyonal kapcs gazd. (inétzm. műk.bev.) 3 127 e/Ft 

 Kitüntetések 

 - 283/2014.sz. határozat „Szentgotthárd közművelődésért Díj” 
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   Önkorm.igazg.tev.  102 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 

  

 

 - 313/2014.sz. határozat „Szentgotthárd Nemzetiségekért Díj” 

   Önkorm.igazg.tev.  102 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 

 - 103/2015.sz. határozat „A 2014/2015. tanév Pedagógusa Szentgotthárdon” 

   Önkorm.igazg.tev.  318 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 250 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 68 e/Ft 

 - 104/2015.sz. határozat Díszoklevelek 

   Önkorm.igazg.tev.  454 e/Ft 

   Ebből : személyi jutt. 357 e/Ft 

                munkaa.terh.jár. 97 e/Ft 

   Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/ - 976 e/Ft 

 

 - 56/2015. sz. határozat I.sz. felnőtt fogászati körzet alapfelszereltség biztosítása 

   Új fogászati kezelőegység beszerzése  2 380 e/Ft

   Fedezete: Működési céltartalék (Pénzmaradvány) - 2 380 e/Ft 

 ..- 60/2015 sz határozat Civil és egyéb szervezetek parkfenntartási feadatok 

   Zöldterület kezelés    

   Ebből dologi kiadás - 758 e/Ft 

              Egy.műk.c.tám. áht-belülre 40 e/Ft 

              Egy.műk.c.tám. áht-kívülre 718 e/Ft 

 - 61/2015. sz. határozat Városi Sporttelepen öltöző, vizesblokkok kialakítása 

   Sportöltöző, vízesblokk építés (beruházás) 20 000 e/Ft 

   Fedezete: Lakás felújítás (fejlesztési céltartalék) - 20 000 e/Ft 

 - 62/2015. sz. határozat Széll Kálmán -napok 

   Széll kálmán-napok rendezvénysorozat  2 100 e/Ft 

   Ebből: Beruházás        1.321 e/Ft 

               Dologi kiadás     779 e/Ft  

   Fedezete: Működési céltartalék (Pénzmaradvány)  - 2 100 e/Ft 

 - 92/2015. sz. határozat Civil Alap megemelése 

   Civil Alap (egyéb működési támogatzás áhn.kív.)  500e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék (Pénzmaradvány)  - 500e/Ft 

 - 93/2015. sz. határozat Móra F. Könyvtár és Múzeum értéktár működés 

   Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

   Központi Könyvtár  250 e/Ft 

   Ebből: személyi juttatás         80 e/Ft 

               munkaa.terh.jár.         20 e/Ft 

               dologi kiadás.           100 e/Ft 

                    beruházás.                   50e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék (Pénzmaradvány)  - 250 e/Ft 

 - 94/2015. sz. határozat TDM  

   Sztg. és térsége Turisztikai Egyesület támog 2 000 e/Ft 

   Ebből: egyéb műk. célú kiad.áhn.kívüli         2 000e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék (TDM)    - 2 000 e/Ft 
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 - 97/2015 sz.határozat Gotthard Therm Kft. Tőkeemelés 

   Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/ 270 471 e/Ft 

   Fedezete: Működési kölcsön visszatérülés 66 275 e/Ft 

                   Felhalmozási kölcsön visszatérülés 5 425 e/Ft 

                   Felhalmozási célú Garancia és kezességváll sz.megt.áhnk. 198 771 e/Ft 

5.. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 44/2015. sz. határozat III.Béla Szakképző Isk. és Koll. jubileumi  

   rendezvény támogatása 

   Civil alap  (egyéb műk.célú kiad. áhn.belül) 400 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék /III. Béla jubileumi évvforduló/ - 400 e/Ft 

 - Intézményi karbantartások 

   Önkormányzat 

   Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/ 385 e/Ft 

   Fedezetük: Működési céltartalék /intézményi karbantartások/ zárolás - 385 e/Ft 

 - Városi rendezvények  13 000e/Ft 

   Ebből: személyi jutt. 1 500 e/Ft 

               munkaadót terh. járul. 768 e/Ft 

               dologi kiadás 10 732 e/Ft 

   Fedezete: Működési céltartalék zárolás (városi rendezvény) - 13 000 e/Ft 

 

6. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

  Versenysport (Egyéb műk.c.tám.áll.h.kiv.) 10 e/F 

  Város és községgazdálkodás (Egyéb műk.c.tám.áll.h.kiv) 50 e/Ft 

  Iskolai diáksport – tevékenységek támogatása (Dologi kiadás.) 18 e/Ft 

  Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ - 78 e/Ft 

                     Ebből Kötelező fel  68 e/Ft 

                           Nem kötelező fel. 10 e/Ft 

 

7. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 1/2015. sz. határozat Vasútmodell-kiállításon részvétel támogatása 

   Sztg.-i Közös Önkörm.Hivatal 

   Önkorm.igazg.tev.   50 eFt 

   Ebből : beruházás. 38 e/Ft 

               dologi kiadás 12 e/Ft 

 - 2/2015. sz. határozat Törökországi Dilovasi testvár. látogatás 

   Önkormányzati jogalkotás  250 e/Ft 

   Ebből : személyi juttatás 9 e/Ft 

               dologi kiadás 241 e/Ft 

   Fedezete: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.) - 300 e/Ft 

 

8. A 8/2015.(IV.30) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2014 évi zárszámadás 

  alapján pénzmaradvány rendezése. 

 a./  Móra F. Városi Könyvtár  3 571  

       Elvonások és befiz. 1 883 e/Ft 

       Központi könyvtár/dologi kiadás/ 650 e/Ft 

       Múzeum /dologi kiadás/ 1 038 e/Ft 

      Előző évi költségv.maradvány  3 571 e/Ft 
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 b./ Rendelőintézet    

       Elvonások és befiz.  6 710 e/Ft 

       Háziorvosi alapellátás IV. sz. körzet  188 e/Ft 

       Ebből: személyi juttatás 102 e/Ft 

                  munkaadókat terh. jár. 85 e/Ft 

                  dologi kiadás 1 e/Ft 

        Ifjúság és eü. gondozás   

       Ebből: beruházás   954 e/Ft 

       Járóbetegek gyógyító szakellátása 

       Ebből: beruházás  3 614 e/Ft 

       Fizikoterápiás szoláltatás 

       Ebből: beruházás  2 901 e/Ft 

       Foglalkozás eü szakellátás 

       Ebből: beruházás  72 e/Ft 

       Egészségügyi laboratóriumi szolg. 

       Ebből: dologi kiadás  991 e/Ft 

       TÁMOP-6.1.2.-11/3-2012-001 

       Ebből: dologi kiadás  19 745 e/Ft 

       Közcélú foglalkoztatott támogatása  88 e/Ft 

       Ebből: személyi jutt. 77 e/Ft 

                  munkaa.terh.jár. 11 e/Ft 

       Előző évi költségv.maradvány  35 263 e/Ft 

 

 c./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal   

   Önkorm.igazg.tev.  11 966 e/Ft 

   Ebből : Személyi jutt. 5 902 e/Ft 

                Munkaa.terh.jár. 1 861 e/Ft 

                Elvonások és befiz. 2 597 e/Ft 

                Dologi kiadás 606 e/Ft 

                Felhalmozási kiadás 1 000 e/Ft 

      Előző évi költségv.maradvány  11 966 e/Ft 

 

 d. Önkormányzat 

      Központi költségvetési befizetések /Elvonások és befiz./  2 990e/Ft 

      Működési céltartalék   18 116 e/Ft 

      Fedezete 

      Előző évi költségv.maradvány /  9 916e/Ft 

      Intézményektől elvonás  11 190 e/Ft 

 

9. Sztg és Térsége Önkormányzati Társulás Intézményei 

      Sztg és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde -10 000 e/Ft 

      Ebből: kötelezőfel.: Óvoda - 10 000 e/Ft 

      Városi Gondozási Központ  -11 903 e/Ft 

      Ebből: kötelező fel.: - 11 031 e/Ft 

                 nem kötelező fel.: - 872 e/Ft   
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      Családsegítő és gyermekjóléti szolg.  - 2 973 e/Ft 

      Ebből kötelező fel.:  - 2 973 

      Működési céltartalék (Pénzmaradvány)  24 876 e/Ft 

 

 

10. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat 

    módosítása 

 a./ Önkormányzat 

 - Közvilágítás (dologi kiadás)  953 e/Ft 

   Fedezete: Város és községgazd. (dologi kiadás) zárolás - 953 e/Ft 

 - Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetés (dologi kiadás) 300 e/Ft 

   Fedezete:Tűzoltás műszaki m katasztrófa ellh.(dologi kiadás) - 300 e/Ft 

 - Háziorvosi ügyeleti ellátás  

    Ebből: Intézményi műk bevétel 6 189 e/Ft 

               Műk. c.tám. áh.bel.önktól - 6 189 e/Ft 

 - Kethelyi laktanya előkészítő munkái   

   Ebből: Beruházás  - 7 000 e/Ft 

              Felújítás 6 625 e/Ft 

              Dologi kiadás 375 e/Ft 

 - Belterületi vízrendezés 

   Ebből: Beruházás - 1 524 e/Ft 

               Felújítás  1 524 e/Ft   

 - Állatmenhely építés 

   Ebből: Beruházás -  772 e/Ft 

               Felújítás út   772 e/Ft 

 - Mozi épület belső átlakítás  9 eFt 

   Ebből: Felújítás -  4 610 e/Ft 

               Dologi kiadás 4 619 e/Ft 

  Fedezete: Közműtelő.tev és tám /közműv. kluboki/ dologi kiad. - 9 eFt 

 - SZOI Oktatási intézmények felújítása   

   Ebből: Felújítás -   938 e/Ft 

              Beruházás eszközvásárlás 938  e/Ft 

 - Vasivíz vízközmű rekonstrukció  

   Ebből: Felújítás -  1 741 e/Ft 

              Dologi kiadás 1 741  e/Ft 

 - Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés/egyéb műk.tám.áhn.kív/ 25 eFt 

   Fedezete: Intézményi működési bevétel  25 e/Ft 

  

 

b./ Rendelőintézet 

       

- TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011  -8 470 e/Ft 

Többlet.terv.zárolása: 

Ebből: dologi kiad. -8 470 e/Ft     

Fedezete: Műk.c.t.Áh-n bel. EU  -8 470 e/Ft 
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11. A 2/2015.(II.26.) önkormányzati 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. május 18. 

 

 

                                                                             Dr Dancsecs Zsolt 

                                                                                   Jegyző 
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1. sz. melléklet 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/….(…) önkormányzati rendelete a 
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    2 269 406 e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait    1 655 561 e/Ft 
 működési egyenlegét         613 845 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási bevételeit       912 617 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait    1 968 346 e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét              - 1 055 729 e/Ft 
 finanszírozási bevételeit        450 716 e/Ft 
 finanszírozási kiadásait                   8 832 e/Ft  
 finanszírozási egyenleg        441 884 e/Ft  

költségvetési bevételeit     3 632 739 e/Ft 
 költségvetési kiadásait     3 632 739 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               2 180 791 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek:   198 209 e/Ft  
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:    274 527 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek:   194 055 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek       707 941 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek     248 911 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek    459 030 e/Ft 
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(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 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:           3 182 023 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   1 537 970 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra  1 968 346 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására       62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra        55 559 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:  3 623 907 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       306 679 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata       87 169 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata       677 608 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra                   446 087 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások       388 773 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre        57 314 e/Ft 
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás                  0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                   20 427 e/Ft, 
f) működési kiadás előirányzata összesen:  1 537 970 e/Ft. 
 
A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:  
a) Beruházási kiadások     1 294 789 e/Ft 
b) Felújítási kiadások         361 533 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások       312 024 e/Ft 
  ebből: államháztartáson belülre  4 524 e/Ft 
           államháztartáson kívülre         307 500 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1 968 346 e/Ft 
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(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 
   
(4) A 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 52 637 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 
ba) működési céltartalék:   52 637 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            2 615 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     1 100 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             37 762 e/Ft 

 
 (5)  A céltartalékban tervezett 52 637 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 274 527 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 
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          jegyző 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

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

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

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

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére. 

 

Tárgy:    A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 A helyi környezetvédelem, köztisztaság kérdéskörében két gyakorlati problémával 

kapcsolatban szeretnénk valamilyen szintű előrelépést tenni, illetve ezekre megoldást nyújtani 

ezzel a rendeletmódosítással.  

 

Az ingatlanok tisztántartása (kaszálása): 

 

Folyamatos problémát okoz, illetve jó gazda gondosságával eljáró ingatlanok tulajdonosai 

körében jogos visszatetszést kelt azoknak az ingatlanoknak, elsősorban beépítettlen, vagy 

„gazdátlan” ingatlanok tulajdonosainak (használóinak) hanyag magatartása, akik ezeknek az 

ingatlanoknak a folyamatos  rendben tartásáról, elsősorban ezeken a területeken lévő 

zöldterületek kaszálásáról nem, vagy nem az elvárható időben gondoskodnak. Általános 

szabályok szerepelnek erre a kötelezettségre a helyi rendeletünkben, melyek szerint az 
ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója 

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

szinten törvényi szabályozásban  a parlagfűvel szennyezett ingatlanok esetében szerepel egy 

konkrét határidő, amely szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 

állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Mivel ez az egyetlen 

jogszabályban meghatározott konkrét időpont, így miden évben csak ezen időpont után tudunk a 

kaszálások miatt intézkedni. Ekkor kezdhetjük meg a felszólításokat, majd a kényszerkaszálásokra 

is ezt követően rendelhetők el.  

Javasoljuk a helyi környezetvédelmi rendeletünk kiegészítését azzal, hogy az ingatlanok 

tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók kötelesek a szükségesség 

mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő bokroktól, stb. 

megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű részének kaszálásáról (fűnyírásáról) 

gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 

jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a 

tulajdonos, használó költségére és veszélyére lekaszáltathatja. Miután a vegetáció főleg 

csapadékosabb tavaszokon már május elejére derékig érő füvet eredményez, ez a május 

közepi időpont megítélésünk szerint sokat segítene a rendbetétel felgyorsításában. A rendelet 

előírásait idén még nem tudjuk érvényesíteni, de a következő évtől ez már eredményt hozhat.  

 

Állatok által közterületen okozott szennyezések (kutyagumi) megszüntetése: 

Sajnos a városban is találkozhatunk a hanyag állattartók magatartásának következményeivel, 

az állati ürülékkel beszennyezett közterületekkel. Ezek az utcán, parkokban, zöldterületek stb. 

hagyott, fel nem szedett állatok által okozott szennyezések (elsősorban kutyagumi), amelyek 

nemcsak látványnak kellemetlenek, de számos veszélyt is hordoznak,. (Ezek közül a belelépés 

csak elenyészőnek számít). Az idei évben külön kutyaürülék gyűjtőket helyeztettünk ki a 
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város különböző közterületeire. Ezek száma egyelőre csekély, a jövőben biztos növelni 

szükséges a számukat, de először az állattartóknak kell kulturáltabb magatartást tanúsítaniuk, 

mert addig felesleges jelentős forrásokat erre a célra áldozni, ha ezeket a gyűjtőket az 

állattartók nem fogják használni. Továbbá hatékonyabb hatósági-, illetve közterület-

felügyeleti fellépés kell ennek a problémának a kezelése érdekében, illetve a 

szemléletformálására is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a helyi média és a civil szervezetek 

bevonásával a kulturáltabb állattartói magatartás kialakulása érdekében.  

Országos, illetve helyi szinten is szabályozva van az állattartás (mely területekre nem lehet 

kutyát bevinni, mely területeken lehet futtatni őket stb.), illetve az általuk okozott 

szennyezések megszüntetésének előírásai („A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a 

közterületről köteles eltávolítani.”, „aki a felügyelete alatt lévő állat által okozott szennyezés 

megszüntetéséről nem gondoskodik, az szabálysértést követ el.” stb.) 

A hatékonyabb fellépés érdekében javasoljuk a helyi környezetvédelmi rendeletünk 

kiegészítését azzal, hogy az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során 

köteles legyen az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy 

szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartania és ezt a közterület-

felügyelők felszólítására bemutatni. 

 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bek. 

szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete… törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más 

jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 

előírásokat határozhat meg. 
(2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem 

tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. 

 
Az eljárás menetét a törvény így szabályozza: 
„48.§ (3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a 

környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a 

szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 

véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül 

tájékoztatja a települési önkormányzatot”. 

 

Ennek megfelelően a környezetvédelmi tárgyú rendeleteket véleményeztetni kell a területileg 

illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel és tájékoztatásul meg kell küldeni a szomszédos 

önkormányzatoknak is. Így most magát a rendeletet elfogadni nem kell, csak az abban 

foglaltakról kellene a T. Képviselő-testületnek érdemben véleményt nyilvánítania.   
 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti önkormányzati rendelet tervezetét megismerte, az 

abban foglaltakat 

„A” elfogadja 

„B” a következő kiegészítésekkel fogadja el: 

…………. 

Felkéri Huszár Gábor  polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény előírásai szerint az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek 
véleményezésre, a szomszédos önkormányzatoknak pedig tájékoztatásul küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. május 15. 
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 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 

22/2001. /VI.28./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 Képviselő-testülete a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 22/2001. /VI.28./ önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 2. §-át az alábbi (11) bekezdésekkel egészíti ki: 

 

„(11) Az állat felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása, egyéb közterületi 

tartózkodása során köteles az állat által okozott szennyezés megszüntetésére alkalmas 

zacskót, vagy szennyezést megszüntetésére alkalmas egyéb eszközt magánál tartania és 

ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat által okozott szennyeződés 

megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy kötelessége.” 

 

2.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul:  
(Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban) 

„6. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a 

szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – május 15-

ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon növő 

bokroktól, stb. megtisztítani, illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról 

gondoskodni. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e kötelezettségét nem teljesíti, úgy 

a jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a 

tulajdonos, használó költségére és veszélyére a jelen bekezdésben meghatározott 

feladatokat elvégezteti”. 
 
 

3.§ E rendelet 2015. július 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 
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Indokolás 

1. §-hoz: az ingatlanok tisztántartási kötelezettségére pontosabb szabályokat állapít meg a 

rendelkezés, illetve az állattartókra kiegészítő szabályt fogalmaz meg   

 

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. A lakossági tájékoztatás miatt 

célszerű ebben az időpontban   
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

Tárgy : Szentgotthárd, Május 1. u. 2. szám alatti, 1578/2/A/15 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 279/2014. számú határozatával elrendelte a Sztg., Május 1. u. 2. szám 

alatti társasház udvarán lévő 1578/2/A/15 hrsz-ú 15 m2 alapterületű garázs helyben szokásos 

módon történő meghirdetését bérbeadásra. 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Bérleti díj: havi 6.110.-Ft+ÁFA, összesen: bruttó 7760.-Ft/hó. 
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  
Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 
A Képviselő-testület a pályázati feltételeket elsőként vállaló ajánlattevővel történő 
megállapodás megkötéséhez járul hozzá.  

 

A garázsra az alábbi pályázat érkezett: Németh Norbert 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 15. fszt. 

2. sz. alatti lakos, aki a pályázat feltételeit elfogadva szeretné a garázst bérelni. pályázata 1. 

sz. melléklet.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Május 1. u. 2. 

szám alatti társasház udvarán lévő, 1578/2/A/15 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű garázsra Németh 

Norbert 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 15. fszt. 2. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 279/2014. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban 

szereplő feltételekkel és 6.110.-Ft+ÁFA/hó bérleti díjért. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

Határidő a közlésre azonnal, szerződéskötésre 2015. június 15. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2015. május 15. 

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                                városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére  

 

Tárgy: A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolója 

(SZET Kft) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gazdasági társaságoknak az éves beszámolójukat május 31-ig kell elkészíteniük és 

közzétenniük. A beszámolót a tulajdonosnak el kell fogadnia. 

.  

A SZET Kft. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági 

társasága. Így a Polgári Törvénykönyv szerint a Kft. taggyűlésének – jelen esetben a 

Képviselő-testületnek – kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti 

beszámoló jóváhagyása. 

 

Fentiekre tekintettel a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetése a T. Képviselő-testület elé 

terjesztette az 1. számú melléklet szerinti 2014. évi éves beszámolóját, a könyvvizsgálói 

jelentést, és a Felügyelő Bizottság véleményét.  

 

A mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint a beszámolót a számviteli törvény és a nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően készítették el, ill. a könyvvizsgáló a tulajdonos 

számára az alábbi véleménnyel elfogadásra javasolja a Kft. 2014. évi beszámolóját.  

 

„Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 

gazdálkodó SZET Szentgotthárdi Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 

számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. 

 

Felhívjuk a Társaság figyelmét arra, hogy az első teljes év a veszteséges üzletmenet, illetve a 

folyamatosan növekvő „lakói” követelések  várható kedvezőtlen következményei alapján -  

amennyiben nem történik pozitív  fordulat a bevételek és költségek realizálásának 

viszonylatában- veszélybe kerülhet a tartós és gazdaságos működés, illetve a vállalkozás 

folytatása elve csak a tulajdonos ismétlődő tőkejuttatásával lesz biztosítható.” 

 

A Felügyelő bizottság a 2014. évi beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben  

60 381 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, - 11 373 eFt mérleg szerinti  eredménnyel (veszteség) 

a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Kft mérlege alapján biztosított a 

tőkemegfelelés, bár a saját tőke jelentősen csökkent. A saját tőke hatékonysága az előző 

évhez képest romlott, jelentős a működési kiadások emelkedése. Egyetértve a könyvvizsgálói 

jelentés idézett véleményével szükséges megvizsgálni a saját tulajdonú kft további 

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

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1/  Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárdi 

Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 

60 381 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, - 11 373 eFt mérleg szerinti  eredménnyel (veszteség) 

elfogadja, és egyben hozzájárul a 2014. évi 11 373 ezer forint mérlegszerinti veszteség 

következő évekre történő elhatárolásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor  polgármester 

 .Karsai Gábor ügyvezető igazgató 

Szentgotthárd, 2015. május 16. 

 

. 

                                                                                    Huszár Gábor 

       Polgármester 

Ellenjegyezte: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő KFT. 

 

Kiegészítő melléklet 

a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz 

 

 
 

I.  ÁLTALÁNOS  JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK  

 

 

1.) A vállalkozás tevékenységének  bemutatása  

 

a.)  Működési forma:   Korlátolt Felelősségű Társaság 

b.)  Alapítás időpontja:   2012. november 14. 

c.)  A társaság tagjai (tulajdonosa):     Szentgotthárd Város Önkormányzata 

d.)  A társaság törzstőkéje alakuláskor 1 millió Ft. 

e.)   Törzstőke emelést követően 2013.05.23-án 7 millió Ft a társaság törzstőkéje. 

2014-ben két alkalommal került sor törzstőke emelésre: 

 2014.05.20.: 18.325.000 Ft 

 2014.08.26.: 18.236.000 Ft 

Így a társaság törzstőkéje 2014. december 31-én 43.561.000 Ft. 

f.)  A társaság első ügyvezetője: Takáts József (9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 

1. 1. em. 7.) 

g.)  A társaság ügyvezetője 2014.02.03-tól 2014.06.30-ig: Hodászi Gábor Miklós (9941 

Őriszentpéter, Kovácsszer 101.) 

 h.) A társaság jelenlegi ügyvezetője: (2014.07.01-től) Karsai Gábor (9970 Szentgotthárd, 

Mártírok u. 6/B) 

i.) A társaság könyvvizsgálója: Ker-számaDÓ Könyvvizsgáló és Számviteli KFT. 
(9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2.), amely cég megbízásából a 
könyvvizsgálatot Kertész Dezső, bejegyzett könyvvizsgáló (9700 
Szombathely, Gyöngyösparti sétány 2.) látja el.  

j.)  A társaság székhelye: 9970 Szentgotthárd,  Füzesi út 8. 
k.)  A társaság telephelye ( i): 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
                                                9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 42.   
                                                9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 1.     



 81/171 

l.) A társaság legfontosabb tevékenységei (főtevékenysége): 6820’08 saját 
tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 

 
      További tevékenységei: 
         

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése 

0161 Növénytermesztési szolgáltatás 

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

0220 Fakitermelés 

0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat 

0990 Egyéb bányászati szolgáltatás 

1610 Fűrészáru gyártás 

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

2363 Előre kevert beton gyártása 

2512 Fémépületelem gyártása 

2562 Fémmegmunkálás 

2572 Lakat-, zárgyártás 

3109 Egyéb bútor gyártása 

3311 Fémfeldolgozási termék javítása 

3312 Ipari gép, berendezés javítása 

3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása 

3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása 

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 

3831 Használt eszköz bontása 

3821 Nem veszélyes hulladék  kezelése, ártalmatlanítása 

3832 Hulladék újrahasznosítása 

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

4110 Épületépítési projekt szervezése 

4120 Lakó- és nem lakó épület építése 

4211 Út, autópálya építése 

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4291 Vízi létesítmény építése 

4299 Egyéb máshová nem sorolt építés 

4311 Bontás 

4312 Építési terület előkészítése 

4321 Villanyszerelés 

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331 Vakolás 

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333 Padló-, falburkolás 

4334 Festés, üvegezés 

4339 Egyéb befejező építés máshová nem sorolt 

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

4399 Egyéb speciális szaképítés máshová nem sorolt 

4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás 
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4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

4725 Ital-kiskereskedelem 

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

4778 Egyéb máshová nem sorolt áru kiskereskedelme 

4799 Egyéb, nem bolti, piaci kiskereskedelem 

4932 Taxis személyszállítás 

4939 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 

4941 Közúti áruszállítás 

4942 Költöztetés 

4950 Csővezetékes szállítás 

5210 Raktározás, tárolás 

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

5224 Rakománykezelés 

5510 Szállodai szolgáltatás 

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 

5530 Kempingszolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

5621 Rendezvényi étkeztetés 

5630 Italszolgáltatás 

5914 Filmvetítés 

6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

6190 Egyéb távközlés 

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

6832 Ingatlankezelés 

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

7010 Üzletvezetés 

7021 PR kommunikáció 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7311 Reklámügynöki tevékenység 

7312 Médiareklám 

7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

7711 Személygépkocsi kölcsönzés 

7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés 

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

7732 Építőipari gép kölcsönzése 

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

7990 Egyéb foglalás 

8110 Építményüzemeltetés 

8121 Általános épülettakarítás 

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 

8129 Egyéb takarítás 

8130 Zöldterület-kezelés 

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

8219 Egyéb takarítás 

8220 Telefoninformáció 

8291 Követelésbehajtás 

8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
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8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

9311 Sportlétesítmény működtetése 

9319 Egyéb sporttevékenység 

9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9522 Háztartási  gép, háztartási cikk javítása 

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 

9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása 

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

 

 
A SZET Szentgotthárdi Kft a „ Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás „  

tevékenységét 2013. január 01. napjától folytatja. Fokozatosan átvette az ÖKV tevékenységi 

köreit,  2013. 01. 01-től az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal, 2013. 05. 01-től a 

parkfenntartással, köztisztasággal, szállítással és az intézményi karbantartással kapcsolatos 

feladatokat, 2013. 06. 01-től a társasházak közös képviseletével kapcsolatos feladatokat, 

valamint 2013. 07. 01-napjától a szálloda és kemping üzemeltetését, a fizetőparkoló rendszer 

üzemeltetése is átkerültek a társasághoz.  2013. július 01. napjától a SZET Kft végzi a mozi 

üzemeltetését is. 

A SZET Kft. tevékenységi köre 2014.03.27-től, illetve 2014.09.04-től tovább bővült a mozi 

üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokkal. 

 
 

    2.) A számviteli politika általános előírásainak bemutatása, értékelési eljárások  

 

Számviteli politikánkat a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek 

figyelembevételével alakítottuk ki: 

 A naptári év megegyezik az üzleti évvel, a gazdasági év fordulónapja december 31. 

 A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. napja 

 Könyvvezetési kötelezettség: kettős könyvvitel 

 Beszámolási kötelezettségünk:  Egyszerűsített Éves Beszámoló, melyet az „A” 

változat szerint készítünk el. 

 Az eredménykimutatás formája:  az egyszerűsített éves beszámoló 

összköltségeljárással készülő eredménykimutatás „A” változatát készítjük el. 

 Az időszak költségeinek könyvelése elsődlegesen a Kft számlarendje szerint 

megnyitott 5. Számlaosztály számláin kerülnek rögzítésre. Év végén az 59. 

költségnem átvezetési számlával szemben kerülnek átvezetésre a 81-83. számlákra. 

 

Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:  

 Az eszközök besorolása (tartós nem tartós) a beszerzésükkor történik. 

 Az immateriális javak, tárgyi eszközök értéke a számviteli törvényben meghatározott 

beszerzési költség. 

 Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése:  
A tárgyi eszközök és immateriális javak után elszámolásra kerülő értékcsökkenést a bruttó érték után 

lineáris %-kal számoljuk el, amely a várható élettartam alapján, a maradványérték figyelembevételével 

kerül megállapításra. 

 Az 100 e Ft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök, 

immateriális javak értékét a használatba vételkor egy összegben elszámoljuk 

értékcsökkenési leírásként. 
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 A követeléseket bekerülési értéken tartjuk nyilván. A mérlegben a követelést csak az 

adós által elfogadott, elismert összegben lehet kimutatni.  

 Behajthatatlanná vált követelést nem szabad a mérlegben szerepeltetni. 

 Értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés könyv szerinti értéke nagyobb, mint a 

követelés várhatóan megtérülő összege és az eltérés tartósnak és jelentősnek minősül. 

 A pénzeszközök közül a forint pénzkészletet a ténylegesen meglévő, illetve a 

bankértesítés alapján kell a mérlegben szerepeltetni. 

 A valuta és devizaszámlák pénzmozgásának átszámítására  MNB árfolyamot 

használunk. 

 Amennyiben a  MNB által közölt december 31-i árfolyam alapján megállapított érték 

és a könyvszerinti érték eltérő, úgy az összevont  különbözetet átértékelési 

különbözetként könyveljük. Így a mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon 

számított értéken szerepeltetjük a valuta és devizakészleteket. 

 Hasonlóan értékeljük a külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket 

is. 

 Jelentős összegű hibának tekintjük azon gazdasági eseményeket, ha az ellenőrzéssel, 

önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke 

meghaladja a mérleg főösszegének 2 %-át. 

 Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha az 

ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák, hibahatások adott üzleti 

évre vonatkozó értéke a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját 

tőke értékét több mint 20 %-kal növeli vagy csökkenti. 

 A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azokat tekintjük az 

eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos 

vállalkozási eredmény 5 %- át meghaladják. 

 

 

3.)  A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének bemutatása 
 

Eszközök - források alakulása          

 

  e Ft   e Ft    
Megnevezés  Előző időszak  % Tárgyidőszak  % Változás %-a 

Befektetett eszközök 4271  12,86 23116  38,28 541,23 

Immateriális javak  0  0,00 0  0,00  

Tárgyi eszközök  4271  12,86 23116  38,28 541,23 

Befektetett pü. eszközök  0  0,00 0,00  0,00  

         

Forgóeszközök  28870  86,91 36147  59,87 125,21 

Készletek  0  0,00 743  1,23  

Követelések  14006  42,16 11704  19,39 83,56 

Értékpapírok  0  0,00 0  0,00  

Pénzeszközök  14864  44,75 23700  39,25 159,45 

         

Aktív időbeli elhatárolások 78  0,23  1118  1,85 1415,38 

         

Eszközök összesen 33219  100,00 60381  100,00 181,77 

         

         

Saját tőke  9128  27,48 34316  56,83 375,94 
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Kötelezettségek   22906  68,95 23615  39,11 103,10 

hosszúlejáratú köt.  0  0,00 0  0,00  

rövidlejáratú köt.  22906  68,95 23615  39,11 103,10 

         

Passzív időbeli 

elhatárolások 

1185  3,57 2450  4,06 206,75 

         

Források 

összesen 

 33219  100,00 60381  100,00 181,77 

A kiszámított mutatók rövid értékelése: 

 

a.) Eszközökben bekövetkezett változások: 

A tárgyi eszközök aránya az összes eszközön belül 38,28 %-ot képvisel. 
A forgóeszközök aránya az összes eszközön 59,87 %. 

 

b.)  A saját források aránya 56,83 %. A saját források vizsgálata mellett fontos az idegen 

tőke alakulásának megfigyelése is. Az idegen források alapvetően a kötelezettségek, 

amelyek mérlegben rövid lejáratú kötelezettségként jelennek meg. 

Rövidlejáratú kötelezettségként szerepeltetjük az adó tartozásokat, valamint a 

szállítókkal szemben fennálló tartozásokat. 

 

c.)  A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatókat a melléklet 1-3-4. sz. táblázata 

tartalmazza. 

 

 

II. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

1.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

Beszámolási kötelezettségünk:  Egyszerűsített éves beszámoló, melyet az „A” változat szerint 

készítünk el. 

 

a.)  Immateriális eszközként  mutatjuk ki  a tevékenységhez  vásárolt szoftvereket és a 

vagyoni jogok között a telefon belépési díjakat szerepeltetjük. 

 

 b) A társaság 2014-ben a közfeladatok ellátásához szükséges eszközöket 2014 májusáig 

bérelte a társaság. Ezen eszközök megvásárlására 2014. májusában került sor. 

  Ezeken kívül a tárgyévben a tárgyi eszközök köre a tevékenységi kör bővüléséhez 

szükséges eszközökkel gyarapodott (számítástechnikai eszközök, parkfenntartáshoz, a 

mozi üzemeltetéséhez, temetkezéshez, illetve parkoláshoz szükséges eszközök). 

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását és az elszámolt értékcsökkenési leírást a 

6. sz. táblázat tartalmazza. 

          A gazdasági évben értékvesztést, terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.  

   

c.)  A társaság az év fordulónapján 743 e Ft értékű készlettel rendelkezik. Az anyagok értéke 

480 e. Ft, míg a  

Mozi üzemeltetéséhez kapcsolódó árukészlet értéke 254 e. Ft. 

 

   d.)  A követelések soron 11704 e Ft értékben a következő tételeket tartjuk nyilván: 
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Követelés áruszállításból, szolgáltatásból 1028

0 

e. Ft 

Önkormányzat 2151  

OPEL 474  

WHC 1098  

LAKÓK 5317  

Egyéb 1240  

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések 0  

Egyéb 

követelések 

   1424  

Társasági adó 

túlfiz. 

   2 

Kaució    435 

Külföldi szolg. 

ÁFA 

   115 

Köv. időszaki 

ÁFA 

   872 

 

 

 

 

e.)  Az aktív időbeli elhatárolások összege: 1118 e Ft. 

 

Költségek aktív időbeli elhatárolása                                 ezer Ft-ban 

 Előző 

év 

Tárgyév 

Biztosítási díj 72 176 

Telefonkönyv 0 15 

Tárhely díja 6   

 7 

Összesen 78 198 

 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                 ezer Ft-ban 

 Előző 

év 

Tárgyév 

Karácsonyi világítás bevétele 0   920 

Összesen 0 920 

 

 

 

f.)  Pénzeszközök értéke:    23700 e Ft 

 Előző év Tárgyév 

                 Forintpénztár                                  299 952 

                 Bankszámlák 

OTP                            

14365 20748 

                 Elkülönített 

bankbetét 

200 2000 

 

g.)  Értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik. 

h.)  Rövid lejáratú hitellel a társaság nem rendelkezik.  
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     i.) A rövid lejáratú kötelezettségek összege 23615 e. Ft,  az alábbi tételekből tevődnek 

össze :  

  e Ft-ban 
Belföldi szállítók   7131 

    

Egyéb kötelezettségek  16484 

 SZJA   1821 

 Társasági adó  0 

 Szakképzés, egyéb adó 4191 

 Munkabér 4940 

 Nyugdíjalap 1176 

 Egészségbiztosítási alap 983 

 Iparűzési adó 249 

 ÁFA 1793 

 Letiltás, egyéb levonások 90 

 Kaució 497 

 Idegenforgalmi adó 592 

 Táppénz-hozzájárulás 32 

 Köv. időszakban fizetendő 

ÁFA 

120 

 

 

 

 

  

 

 

    j.) A passzív időbeli elhatárolások összege: 2450 e Ft. 

 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása                              ezer Ft-ban 

 

 

 

 

 

 

 

Költségek passzív időbeli elhatárolása 

Áramdíj 42 211 

Gázdíj 202 553 

Vízdíj 61 196 

Távhődíj 25 39 

Telefondíj 3 5 

Bérleti díj 4 3 

Utazási ktg.térítés 129 4 

 Előző év Tárgyév 

Támogatás Dologi kiadásra 316 0 

Támogatás Bérkiadásra 27 0 

   

Összesen 343 0 
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Gépkocsi költségtérítés, gk.használat, 

napidíj 

76 0 

Könyvvizsgálati díj 300 300 

Szemétszállítás 0 4 

Közvetített szolgáltatás  karácsonyi 

világítás 

0 920 

Önellenőrzési pótlék 0 35 

Mérlegkészítés, zárlati feladatok 0 180 

Összesen   842 2450 

                       

   k.) Saját tőke alakulása 

  

megnevezés  Előző év e 

Ft 

Tárgyév e Ft 

Saját tőke  9128 34316 

Jegyzett tőke  7000 43561 

Tőketartalék  0 0 

Eredménytartalék  73 2128 

Lekötött tartalék  0 0 

Mérleg szerinti eredmény  2055 -11373 

    

A tulajdonos még 2012.évben a társaság jegyzett tőke emelésére 6 millió Forintot utalt át a 

társaság bankszámlájára. A törzstőke emelés a Cégnyilvántartásban 2013-ban került 

bejegyzésre. 

2014-ben két alkalommal került sor törzstőke emelésre: 

 2014.05.20.: 18.325.000 Ft 

 2014.08.26.: 18.236.000 Ft 

Így a társaság törzstőkéje a tárgyévben 7.000.000 Ft-ról 43.561.000 Ft-ra emelkedett.   

 

 

2.) Az  Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 
Az eredménykimutatás formája: az egyszerűsített éves beszámoló összköltségeljárással készül 

eredménykimutatás „A” változatát készítjük el. 

 

 Bevételek alakulása 

                                                                                                                                             (e 

Ft-ban) 

 

Értékesítés árbevétele összesen Előző év Tárgyév 

   Belföldi értékesítés árbevétele 135441 239339 

   Egyéb bevételek 4284 12407 

   Pénzügyi műveletek bevételei 3 27 

Bevételek mindösszesen 139728 251773 
 

A belföldi értékesítés nettó árbevétele az egyes tevékenységek bevételéből , szolgáltatási díjból származott. 

A Polgármesteri Hivatal által adott megrendelések, önkormányzati fenntartású 

intézményekben végzett karbantartási munkák, társasházi ingatlanok kezelése, szálloda és 

kemping üzemeltetése, fizetőparkoló üzemeltetése, külső megrendelésre végzett munkák, 

szolgáltatásokból keletkezett a bevétel nagy része. 
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A fent felsoroltakon felül a temetési szolgáltatásokból, mozi üzemeltetésből realizált a 

társaság bevételt. 

      A társaságnak exportértékesítésből, külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos bevétele 

nem keletkezett. 

      A tevékenységek bevételét a  8. mellékletben  mutatjuk be. 

 

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételt, 

a kerekítésből adódó különbözeteket, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával, valamint a 

folyékony hulladék szállításával kapcsolatban kapott támogatás összegét, a biztosító által 

megtérített kárértéket, a parkolással összefüggésben beszedett büntetés, bírság összegét. 

 

A pénzügyi bevételek mérlegsoron mutatjuk ki a számlavezető pénzintézet által térített 

kamatot, valamint az árfolyamnyereséget. 

 

 

 Költségek alakulása 

 

     A költségszerkezet alakulását a melléklet 2. számú táblázata tartalmazza. 

 

Az anyagköltség értéke: 30489 e Ft. 

 

 Előző év Tárgyév 

Alapanyagok 1254 235 

Üzemanyag 3432 5157 

Gáz 1475 3590 

Víz 2417 4283 

Áram 1492 2474 

Irodaszer, nyomtatvány 513 585 

Csomagolóanyag 1 37 

Karbantartási, javítási anyag 5104 8838 

Mozi üzemeltetéséhez szükséges anyagok 11 0 

Kis értékű eszköz, munkaruha  967 1150 

Egyéb anyag 613 4140 

      Összesen:  17279 30489 

 

 Az igénybevett szolgáltatások költségeinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: 

                                                                                                                                                    e 

Ft 

 Előző év Tárgyév 

Fuvarköltség 2538 10379 

Bérleti díj, terjesztési díj, szállásköltség 8637 9037 

Javítás, karbantartás 2790 5689 

Hirdetés, reklám 39 332 

Oktatás, továbbképzés 211 229 

Mozi üzemeltetés 2064 3199 

Telefonköltség, internet, TV 554 901 

Postaköltség 136 410 

Napilapok, szakkönyvek 0 4 

Fénymásolás, sokszorosítás 25 88 

Szakértői díj 299 1528 
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Közjegyzői, ügyvédi díj 611 715 

Könyvelési díj, könyvvizsgálat 1332 2220 

Fordítás, jogdíj 59 79 

Autópályadíj, parkolási díj, jutalék 0 14 

Munkabiztonsági díj 515 2164 

Üzemeltetési, felújítási költség, közös 

költség 

8790 10355 

Regisztrálási díj 9 10 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatás 33 71 

Takarítás 153 187 

Távfűtés 205 247 

Minőség-ellenőrzés, kéményvizsgálat 1068 1722 

Mosoda, autómosás, szippantás költségei 794 1741 

Rágcsálóirtás költségei 160 161 

Egészségügyi szolgáltatás 301 426 

Gondnoki díj, pályakarbantartás 311 0 

Tárolási díj 20 0 

Jogdíj 0 26 

Hó eltakarítás, fakivágás, földmunka 0 1460 

      Összesen:  31654 53394 

 

 Egyéb szolgáltatások költségei 

                                                                                                                                          e Ft-

ban 

Bankköltség, banki nyomtatványok 992 1777 

Illetékek, hatósági díjak 88 400 

Biztosítási díjak 392 666 

Mindösszesen:  1472 2843 

 

 Rendkívüli ráfordítások és bevételek az eredmény kimutatásban nem szerepelnek 

 

 Társasági adó fizetési kötelezettsége a társaságnak 388 e Ft, az adóalapot módosító 

tételeket a melléklet  

     5. sz. táblán szerepeltetjük.  

 

 

 

 

 

 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

 Foglalkoztatás, személyi jellegű ráfordítások 

 

 Előző év Tárgyév 

Bérköltség  54483 81298 

Személyi jellegű egyéb kifizetés 3579 7132 

Bérjárulékok 12780 21299 

Összesen 70842 109729 
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 A társaság a 2012. évi alakulásának évében még nem foglalkoztatott főállású dolgozót. 

 

2013. évtől kezdődően a foglalkoztatottak létszáma folyamatosan emelkedett. 

2014.évben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma   :   52   fő 

állománycsoportok létszám Bruttó bér  e. 

Ft 

Átlagkereset 

Teljes munkaidős alkalmazott 40 66 823 1670575,- 

részmunkaidős   1      719 718614,- 

ügyvezető   1     5 194 5193637,- 

közfoglalkoztatottak 10   8 562 856188,- 

összesen 52 81 298 1563423,- 

 

 

   

 A személyi jellegű egyéb kifizetések összetétele 

  e. Ft-ban 

 Előző év Tárgyév 

Alkalmi munkavállalóknak kifizetett díj 0 285 

Szabadságmegváltás, fizetett távollét 0 563 

Napidíj 11 2 

Saját gépkocsi-használat 609 448 

Dolgozók közlekedési költség-térítése 1212 1160 

Táppénz-hozzájárulás 135 224 

Betegszabadság 386 1311 

Reprezentáció 25 88 

Étkezési jegyek költsége 900 2368 

Természetbeni juttatás – telefon + 

tel.adó SZJA 

125 210 

Természetbeni juttatás – béren kívüli 

juttatás 

171 456 

Reprezentáció SZJA 5 17 

Összesen 3579 7132 

 

 A bérjárulékok alakulása 

 Előző év Tárgyév 

Szociális hozzájárulás 11710 17874 

Egészségügyi hozzájárulás 254 558 

Szakképzési hozzájárulás 816 1244 

Rehabilitációs hozzájárulás 0 1553 

Egyéb bérjárulék 0 70 

Összesen 12780 21299 

 

 

 Egyéb adatok: 

 

A társaság vásárolt részvénnyel nem rendelkezik.  

 
A társaság nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, ahol a visszafizetési kötelezettség nagyobb lenne a kapott 

összegnél. 

A társaságnak zálogjoggal és egyéb jogokkal biztosított kötelezettsége nincs. 
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A mérlegen kívüli, jelentős pénzügyi kötelezettségünk nincs. 

Környezet védelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezünk. 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek. 

 

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. 

 

A Számviteli Tv. 88. § szerint a mérleget összeállította: Zsigovics Lászlóné 9700 

Szombathely Tamási Áron u. 3 

Regisztrációs szám: 113546 

HARTI Könyvelő és Tanácsadó Kft Szombathely Hollán Ernő u. 17.  (11307882-2-18) 

A beszámoló aláírására a társaság jelenlegi ügyvezetője, Karsai Gábor jogosult. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. április 30. 

 

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

 Karsai Gábor 

                                                                                           ügyvezető 

 

 

 

 

 

 
IV.  CASH-FLOW -KIMUTATÁS 

  

                                                               (e Ft-ban) 

                                                                                                                          Bázis év       Tárgyév 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-

változás 

 +15425 -4157 

   (Működési cash flow, 1-13 sorok)    

           1. Adózás előtti eredmény                                                     2312 -10985 

           2. Elszámolt amortizáció                                                      + 1801 4723 

           3. Elszámolt értékvesztés                                                      +   

           4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete                    

           5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye                 

           6. Szállítói kötelezettség változása                                         +6717 +300 

           7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása                      +15901 +409 

           8. Passzív időbeli elhatárolások változása                              +1185 +1265 

           9. Vevőkövetelés változása                                                   -12223 +2451 

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül)  

      változása     
 +67 -892 

         11. Aktív időbeli elhatárolások változása                                 -78 -1040 

         12. Fizetett adó (nyereség után)                                              - 257 -388 

         13. Fizetett osztalék, részesedés                                              -   

    

II.  Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-    

     változás (14 - 16 sorok) 
 -766 -23568 
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         14. Befektetett eszközök beszerzése                                       - -766 -23612 

         15. Befektetett eszközök eladása                                            +  44 

         16. Kapott osztalék                                                                +   

    

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- 

      változás (17 - 24 sorok) 

 -2093 +36561 

    

         17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) + +6000 +36561 

         18. Kötvénykibocsátás bevétele +   

         19. Hitelfelvétel +   

         20. Véglegesen kapott pénzeszköz +   

         21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -   

         22. Kötvény-visszafizetés -   

         23. Hiteltörlesztés, - visszafizetés -   

         24. Véglegesen átadott pénzeszköz -   

         25. Hosszúlejáratra nyújtott kölcsön törlesztése    

         26. Hosszúlejáratra  nyújtott kölcsön felvétele    

         27.Alapítókkal  szembeni illetve egyéb hosszúlejáratú 

              kötelezettség változása 

 -8093  

IV. Pénzeszközök változása (+ I. + II.+ III. sorok) +  +12566 +8836 
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SZET Szentgotthárdi Kft

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2014. december 31

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI
ELŐZŐ

ÉV

TÁRGY

ÉV

Üzemi tevékenység eredménye 2 309 -11 011

Pénzügyi műveletek eredménye 3 26

Rendkívüli eredmény

Adózás előtti eredmény összesen 2 312 -10 985

Adózott eredmény 2 055 -11 373

Mérleg szerinti eredmény 2 055 -11 373

MUTATÓ

MEGNEVEZÉS

MUTATÓ

SZÁMÍTÁSA

MÉRLEG

HIVATKOZÁS

ELŐZŐ

ÉV

TÁRGY

ÉV

Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A 1,70% -4,60%

Értékesítés nettó árbevétele Er. I.

Tőkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 22,51% -33,14%

Saját tőke D.

Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F 6,19% -18,84%

Teljes eszközállomány A+B+C
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SZET Szentgotthárdi Kft

A KÖLTSÉGSZERKEZET  ALAKULÁSA ("A")

2014. december 31

Megnevezés Előző év Tárgyév

ezer Ft % ezer Ft %

Nettó árbevétel 135 441 - 239 339 -

Saját termelésű készletek 

állományváltozása
- -

Saját előállítású eszközök aktivált 

értéke
- -

Bruttó árbevétel (termelési érték) 135 441 - 239 339 -

Egyéb bevétel 4 284 - 12 407 -

Összes árbevétel 139 725 100% 251 746 100%

Anyagköltség 17 279 12% 30 489 12%

Igénybevett szolgáltatások értéke 31 654 23% 53 394 21%

Egyéb szolgáltatások értéke 1 472 1% 2 843 1%

Eladott áruk beszerzési értéke 2 627 2% 4 461 2%

Eladott (közvetített) szolgáltatások 

értéke
8 758 6% 53 414 21%

Anyagjellegű ráfordítások 

összesen
61 790 44% 144 601 57%

Bérköltség 54 483 39% 81 298 32%

Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 579 3% 7 132 3%

Bérjárulékok 12 780 9% 21 299 8%

Személyi jellegű ráfordítások 

összesen
70 842 51% 109 729 44%

Értékcsökkenési leírás 1 801 1% 4 723 2%

Egyéb ráfordítások 2 983 2% 3 704 1%

Összes költség és ráfordítás 137 416 98% 262 757 104%

Üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye
2 309 2% -11 011 -4%

 
 

 

 

 

 



 97/171 

SZET Szentgotthárdi Kft

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2014. december 31

MUTATÓ

MEGNEVEZÉS

MUTATÓ

SZÁMÍTÁSA

MÉRLEG

HIVATKOZÁS

ELŐZŐ

ÉV

TÁRGY

ÉV

Likviditási mutató Forgóeszközök B 1,26 1,53

Rövid lejáratú köt. F.III.

Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + B.IV.+B.III.+B.II. 1,26 1,50
Rövid lejáratú köt. F.III.

Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,65 1,00

Rövid lejáratú köt. F.III.

Nettó működő tőke Forgóeszk. – B – F.III. 5 964 eFt 12 532 eFt

Rövid lejáratú köt.

Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II.1. 34,31 15,68

napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365

Készletállomány Zárókészlet B.I. 60,79

napokban Átlagos napi ELÁBÉ Er."A".08/365
* Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú 

eredménykimutatást készít

Készletállomány Készletek B.I.

napokban Átlagos napi közvetlen ktg.
Er."B".II/365

* Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú 

eredménykimutatást készít

SZET Szentgotthárdi Kft

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2014. december 31

MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG 

HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV

Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke D 39,85% 145,31%

Kötelezettségek F

Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke D 130,40% 78,78%

Jegyzett tőke D.I.

Befektetett eszközök Saját tőke D 213,72% 148,45%

fedezettsége Befektetett eszközök A

Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 14,79% 63,95%

Forgóeszközök B

Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 12,86% 38,28%

Teljes eszközállomány A+B+C
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SZET Szentgotthárdi  Kft 5. sz. táblázat

Társasági adó levezetés 

2014. december  31

Ft e.Ft

2014. évi eredmény -10984890,00 -10985

Adóalapot módosító tételek

növelő tételek 4926805,00 4927

értékcsökkenési leírás  Sztv.szerint 4723348,00 4723

értékesített tárgyi eszközök, imm. kivezetéskori értéke 44269,00 44

nem vállalkozás érdekében felmerült költség 64400,00 64

Bírság,,jogkövetkezmények 26892,00 27

Behajthatatlan követelés 67896,00 68

adott támogatás, juttatás 0

utólag adott engedmény meghatározott része 0

adóellenörzés, önellenőrzés során megállapított összeg 0

kapott kölcsön  kamatának a saját tőke háromszorosát 0

     meghaladó része 0

4926805,00 4927

Adóalapot csökkentő tételek 4857800,00 4858

Előző évi veszteség elhatárolása 0,00 0

értékcsökkenési leírás 4813531,00 4814

értékesitett tárgyi eszközök kiv.értéke 44269,00 44

kapott osztalék 0

visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 0

adóellenőrzés során megállapított bevétele 0

kisvállalkozásoknál a használatba vett tárgyi eszköz értéke 7/zs 0,00 0

adomány, támogatás  1,2szerese 0

helyi adó 0,00 0

4857800,00 4858

Adóalap -10915885,00 -10915

Adó 10% -1091588,50

minimum adó ~ 388000,00 388

Adókedvezmény 0,00 0

Beruházási adókedvezmény 0,00 0

Kis-és középvállalkozások adókedvezménye *40% 0,00 0

Fizetendő adó 388000 388

~ 388000,00

Előlegre befizetett összeg 390000,00 390

Rendezendő adó 2014. május 31-ig -2000 -2

Mérleg szerinti eredmény -11372890,00 -11373

Miniumum jövedelem utáni adóalap 193897627 2% 3 877 953

251772813 57875186 TA 10% 387795 388
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   A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Társaság neve: 2 014      6. sz. tábla

 Ft-ban

MEGNEVEZÉS INGATLAN MŰSZAKI  BERENDEZÉS EGYÉB BERENDEZÉS TENYÉSZÁLLATOK 
BEFEJE- 

ZETLEN  TÁRGYI  

azonnali 

leírással

50 eFt

 felett
 Összesen 

azonnali 

leírással

50 eFt

 felett
 Összesen 

50 eFt

 alatt

50 eFt

 felett
 Összesen 

 ESZKÖZÖK 

ÖSSZESEN 

NYITÓ BRUTTÓ É. 0 0 4 842 952 4 842 952 734 775 246 564 981 339 0 5 824 291

Vásárlás 643 544 19 512 120 20 155 664 1 740 400 1 128 799 2 869 199 0 424 384 23 449 247

Apportálás 0 0 0 0

Előállítás 0 0 0 0

Egyéb növekedés 0 0 0 0

Átsorolás

Bef.len beruh. (előleg)

növekedése
0 0 0 0 0 0

Növekedés összesen 0 643 544 19 512 120 20 155 664 1 740 400 1 128 799 2 869 199 0 0 0 424 384 23 449 247

0-ra írás 0 0 0 0

Selejtezés 0 141 968 141 968 0 141 968

Eladás 0 0 78 061 78 061 0 78 061

Apportba átadás 0 0 0 0

Egyéb csökkenés 0 0 0 0

Bef.len beruh. (előleg)

csökkenése
0 0 0 0

Csökkenés összesen 0 0 0 0 141 968 78 061 220 029 0 0 0 0 220 029

ZÁRÓ BRUTTÓ É. 0 643 544 24 355 072 24 998 616 2 333 207 1 297 302 3 630 509 0 0 0 424 384 29 053 509

Nyitó é.cs. 0 0 911 235 911 235 734 775 86 406 821 181 0 1 732 416

Növekedés 0 62 783 2 854 482 2 917 265 1 590 848 106 293 1 697 141 0 4 614 406

Csökkenés 0 0 141 968 33 792 175 760 0 175 760

Záró é. cs. 0 62 783 3 765 717 3 828 500 2 183 655 158 907 2 342 562 0 0 0 0 6 171 062

NYITÓ NETTÓ É. 0 0 3 931 717 3 931 717 0 160 158 160 158 0 0 0 0 4 091 875

ZÁRÓ NETTÓ É. 0 580 761 20 589 355 21 170 116 149 552 1 138 395 1 287 947 0 0 0 424 384 22 882 447

SZET Szentgotthárdi  Kft
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7. tábla

    AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2014 év

Társaság neve: 

MEGNEVEZÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

ÜZLETI 

VAGY 

CÉGÉRTÉK

SZELLEMI TERMÉKEK

KISÉRLETI 

FEJLESZ- 

TÉS

ALAPÍTÁS 

ÁTSZER- 

VEZÉS

IMMATERIÁLIS 

JAVAK ÖSSZESEN

azonnali 

leírással

Líneáris 

leírással
Összesen 

azonnali 

leírással

Líneáris 

leírással
Összesen 

NYITÓ BRUTTÓ É. 0 4 800 4 800 0 243 808 243 808 248 608

Vásárlás 0 0 163 228 163 228 163 228

Apportálás 0 0 0

Előállítás 0 0 0

Átsorolás 0 0 0

Egyéb növekedés 0 0 0

Növekedés összesen 0 0 0 0 0 163 228 163 228 0 0 163 228

0-ra írás 0 0 0

Selejtezés 0 0 0

Eladás 0 0 0

Apportba átadás 0 0 0

Egyéb csökkenés 0 0 0

Csökkenés összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZÁRÓ BRUTTÓ É. 0 4 800 4 800 0 0 407 036 407 036 0 0 411 836

Nyitó é.cs. 0 1 535 1 535 0 67 533 67 533 69 068

Növekedés 0 2 384 2 384 0 106 558 106 558 108 942

Csökkenés 0 0 0

Záró é. cs. 0 3 919 3 919 0 0 174 091 174 091 0 0 178 010

NYITÓ NETTÓ É. 0 3 265 3 265 0 0 176 275 176 275 0 0 179 540

ZÁRÓ NETTÓ É. 0 881 881 0 0 232 945 232 945 0 0 233 826

SZET Szentgotthárdi  Kft
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2014-

Bevétel

101 Parkfenntartás, virágültetés 13129923

102 Közter. tiszt., hóeltak., buszvár. 11512902

103 Törmeléklerakó 1721588

104 Ipari park 1773621

105 Határátkelő 760525

106 Strand 236220

107 Eseti külső kaszálások (Önk.) 1275000

108 Sportpálya 4773835

109+110 756540

201 Városi energetikus, tűz és munkavédelem 0

202 Vörösmarty Mihály Gimnázium 0

203 Takács Jenő Zeneiskola 0

204 Arany János Általános Iskola 0

205 Széchenyi István Általános Iskola 0

206 Játékvár Óvoda 0

207 Tótágas Bölcsöde 0

208 Móra Ferenc Városi Könyvtár 0

209 Múzeum 0

210 Művelődési Ház 0

211 Színház 0

212 Családseg. és Gyermekjól. Szolg. 0

213 Gondozási Központ 0

214 Háziorvosi Rendelőintézet 0

215 Szakorvosi Rendelőintézet 0

216+311 Sztg. Közös Önk. Hivatal 0

Részösszeg

201 - 216
15669477

Költséghely megnevezésKöltség kód

 
 

 

 

                                   

        
SZET Szentgotthárdi Kft   bevételek alakulása 
8. melléklet 
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301 Szállítások megrendelésre 55681364

302 Építési munkák megrendelésre 642727

303 Parkfenntartás megrendelésre 0

401 Társasházak 4049111

501 Mozi közüzemi díjak 705983

502 Mozi egyéb fenntartási ktg.-ek 9577847

681

682 Előírt lakbér 33319694

683 Előírt üzemeltetési közös költség 5678483

684 Előírt vízdíj 2578310

685 Előírt szemétszállítás 858680

686 Előírt garázs- és területbér 2072133

687 Előírt vállalkozói díj 4510352

688 Költség továbbszámlázás 11823293

711 Temető kegyeleti szolgáltatás 24623821

712 Temető üzemeltetés 3213716

801 Parkolás 8406616

901 Motel közüzemi díjak 0

902 Motel egyéb fenntartási ktg.-ek 16976042

903 Kemping 532946

666 Közcélú foglalkoztatás. Támogatás 11282510

888 Katasztrófavédelem

Összesen 248143259

114 Vállalati általános költség 1290000

114 árfolyamkülönbözet 839

114 biztosítás 293860

114 késedelmi kamat, kártérítés+kezelési ktg 538886

114 kamat 25998

114 értékesített TE 15748

114 egyéb  ktg továbbszámlázás  615872

114 kerekítés 1916

114 Előző évi bevétel különbözet -745635

114 folyékony hulladék elsz. 210229

114 Bérleti díj 1381896

ÖSSZESEN 251772868  
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Független könyvvizsgálói jelentés 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft. tulajdonosainak 
 

Az egyszerűsített  éves beszámolóról készült jelentés 

 

Elvégeztük a SZET Szentgotthárdi Kft. mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i 

fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 60 

381 EFt,  a mérleg szerinti eredmény 11 373 EFt veszteség –, és az ezen időponttal végződő 

évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és 

az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

 

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért  

 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal 

összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső 

kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár 

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített  éves 

beszámoló elkészítése. 

 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk 

alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban 

hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai 

követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, 

hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a 

lényeges hibás állításoktól. 

 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő 

összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves 

beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak 

felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 

könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós 

bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára 

vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott 

számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések 

ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését 

is.  

 

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 

 

Vélemény 
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Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 

gazdálkodó SZET Szentgotthárdi Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 

számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. 

 

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a Társaság figyelmét arra, hogy az első teljes év a 

veszteséges üzletmenet, illetve a folyamatosan növekvő „lakói” követelések  várható 

kedvezőtlen következményei alapján -  amennyiben nem történik pozitív  fordulat a bevételek 

és költségek realizálásának viszonylatában- veszélybe kerülhet a tartós és gazdaságos 

működés, illetve a vállalkozás folytatása elve csak a tulajdonos ismétlődő tőkejuttatásával lesz 

biztosítható.  

 
 
Szombathely, 2015. május 20. 
 

                   Ker-számaDó Kft.              Kertész Dezső 

            Kertész Dezső ügyvezető      bejegyzett könyvvizsgáló 

9700 Szombathely, Gyöngyösparti stny. 2.  kamarai tagsági szám: 002306 

cég kamarai nyilvántartási száma: 000719 

 
 

SZET Szentgotthárdi Kft 

 

Kertész Dezső könyvvizsgáló részére 

 

Dátum: Szentgotthárd, 2015. május 20. 

 

 

A jelen teljességi nyilatkozat a SZET Szentgotthárdi Kft („a Társaság”) 2014. december 31-

i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a 

pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely 

könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló 

megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.  

 

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk 

megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat: 

 

Pénzügyi kimutatások 

 

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, 

hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy 

felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási 

keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós 

bemutatását. 

 

2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és 

az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy 

lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár 

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.  
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3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzítetett kötelezettségeinket, amelynek 

megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő 

elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és 

valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.  

 

4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott 

jelentős feltételezések ésszerűek. 

 

5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel 

összhangban történt. 

 

6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt 

események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt. 

 

7. Mérlegeltük a jelen levelünkhöz csatolt, nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzékét. 

Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem 

lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az 

elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és 

javításának felelőssége a vezetést terheli.  

 

8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát. 

 

9. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen 

befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét. 

 

10. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye 

szerint érvényesíthetők lennének. 

 

11. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt 

jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. 

 

12. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen 

befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 

 
13. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó 

információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben. 

 

14. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi 

kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) 

oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban. 

 

15. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel 

összhangban: 

o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló 

megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához 

szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat 

o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás 

eredményre gyakorolt hatását. 

o A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait. 

16. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, 

amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével 

kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket. 

Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget 

vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.  

 

A rendelkezésre bocsátott információ 
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1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:  

o valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint 

egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és 

bemutatása szempontjából 

o a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint 

o a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez. 

2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a 

pénzügyi kimutatások tükrözik. 

3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a 

pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.  

4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével 

elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről 

tudomásunk van: 

o vezetés 

o a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy  

o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi 

kimutatásokra.  

5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait 

érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások 

által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról. 

6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy 

vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi 

kimutatások elkészítésekor.  

7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti 

viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.  

 

8. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van. 

 

9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: 

 

a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve 

az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat; 

 

b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos 

korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; 

 

c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások. 

 

10. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen 

befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. 

 

 

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől. 
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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

 
A SZET SZENTGOTTHÁRDI ESZKÖZKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTŐ 

 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL 
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A 2014. évi Éves beszámolót és kiegészítő mellékletet, valamint a könyvvizsgálói jelentést az 

ügyvezető előzetesen, a felügyelő bizottság rendelkezésére bocsátotta. A könyvvizsgálói 

jelentést Ker-számaDó Kft. (9700 Szombathely, Gyöngyösparti stny. 2., cég kamarai 

nyilvántartási száma: 000719) ügyvezető igazgatója Kertész Dezső  (kamarai tagsági szám: 

002306)  bejegyzett könyvvizsgáló készítette. 

 

A könyvvizsgálói jelentés a beszámolót megbízható, valós tartalmúnak és a számviteli 

előírásoknak mindenben megfelelőnek ítélte. A társaság ügyviteli rendje biztosította a 

vezetéshez szükséges információkat. A beszámoló a társaság pénzügyi vagyoni jövedelmi 

helyzetét valóságnak megfelelően mutatja be.  

 

Ugyanakkor felhívja a tulajdonos önkormányzat figyelmét, hogy „amennyiben nem történik 

pozitív fordulat a bevételek és költségek realizálásának viszonylatában- veszélybe kerülhet a 

tartós és gazdaságos működés, illetve a vállalkozás folytatása elve csak a tulajdonos 

ismétlődő tőkejuttatásával lesz biztosítható.” 
 

A könyvvizsgálói jelentéssel egyetértésben a felügyelő bizottság a társaság 2014. éves 

beszámolóját 60 381 eFt eszköz-forrás egyezőséggel, - 11 373 eFt mérleg szerinti  

eredménnyel (veszteség) a maga részéről elfogadja és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. május 16. 

 

 

 

A Felügyelő Bizottság nevében: 

 

 ………………………………….. 

 Labritz Béla 

 elnök 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

 

234/2011. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte 

ki, hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok 

szerveződjenek gyermekek számára. 

 

2015. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek: 

 

Tábort szervező Tábor címe Tábor ideje: 

PKKE Csak csajok 2015. 07. 06 – 2015. 07.10. 
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PKKE Színes Napok Tábora 2015. 07. 20 – 2015. 07. 24. 

PKKE Mesterségek Tábora 2015.08.10 – 2015.08.14. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum 

Nyári olvasótábor 2015.06.22 – 2015. 06. 26. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár  és Múzeum 

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi ifjúsági 

tábor 

2015.07.06 – 2015.07.10. 

Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum  

(Rábafüzes Fiókk.) 

Német Nemzetiségi  ifjúsági 

tábor 

2015. 07. 20 – 2015.07.24. 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Tábor 2015.06.22 – 2015.06.26. 

Szentgotthárd és Térsége 

Iskola Arany János 1-4. 

Évfolyamos Általános 

Iskolája 

Rábahídvég  

( Csodaszarvas tájpark )  

2015. 06.22- 2015. 06. 24. 

Szentgotthárd és Térsége 

Iskola Takács Jenő AMI 

Művészeti tábor 2015. 08.10-2014.08.16. 

St.Gotthard Spa&Wellness Nyári élmény tábor hetente 2015. június 21-től 

 

 

 

 

229/2011. és a 67/2012. számú képviselő-testületi határozatok 

 

Beszámoló a Zöld Szentgotthárd program elmúlt fél évi történéseiről 

 

- A Közös Önkormányzati Hivatal pályázatíró csoportja révén 2015 februárjában 

Szentgotthárdon is elkészült a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21), 

aminek elkészítését az Önkormányzat a Farkasfa településrész ivóvízminőség javítására 

elnyert KEOP pályázatban vállalta fel. Ezzel egyrészt létrejött egy stratégiai dokumentum 

(86 oldalas), ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat, és konkrét 

javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz meg a város hosszú távú, fenntarthatóság felé mutató 

működésére, másrészt terveink szerint egy folyamatot indít el, ami a környezettudatosság 

növelésében, a lakossági és intézményi (pl. vállalati, önkormányzati) döntésekben jelenik 

meg. 

 

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Zöld Szentgotthárd cím 

alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

alapján 2015-ben is kiírásra került a Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére a pályázat. A Cím 

egy évre vagy határozatlan időre adományozható annak a természetes személynek, jogi 

személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek, aki illetve amelyik Szentgotthárdon 

fejti ki tevékenységét úgy, hogy itt állít elő olyan helyi árut illetve itt nyújt olyan helyi 

szolgáltatást, amelynek előállítását, értékesítését, felhasználását illetve szolgáltatását 

környezettudatos szemlélet jellemzi. A Cím adományozható továbbá annak a szervezetnek, 

amelyik szentgotthárdi hagyományt ténylegesen ápol úgy, hogy a hagyományt másokkal 

megismerteti, azt gyakorolja, megőrzése érdekében másokat bevon a hagyományőrzésbe. A 

Cím ezen kívül magának az előállított helyi árunak, helyi szolgáltatásnak, helyi 

hagyománynak is adományozható. 
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A Címre pályázatot nyújthat be a Cím várományosa, azaz a helyi áru előállítója, a helyi 

szolgáltatás nyújtója, a helyi hagyomány ápolója. 

Pályázatot nyújthat be továbbá 

- a szentgotthárdi térség bármely képviselő-testülete vagy polgármestere, 

- a szentgotthárdi képviselő-testület tagja, továbbá 

- bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek a székhelye a 

szentgotthárdi térségben van, 

ha helyi árut vagy annak előállítóját, helyi szolgáltatást vagy annak nyújtóját vagy helyi 

hagyományt vagy annak ápolóját jelöli pályázatával a Címre. 

Pályázni a szentgotthard.hu weboldal főoldaláról letölthető adatlap kitöltésével és annak 

2015. május 31-ig ajánlott levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

való elküldésével lehet. 

A pályázatokat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. júniusi 

ülésén (munkaterve szerint június 24-én) bírálja el, a Cím viselésére feljogosító oklevél 

átadására a 2015. évi Zöld Szentgotthárd Fesztiválon, ennek elmaradása esetén a 2015. 

szeptemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

- A szentgotthárdi iskolák is csatlakoztak az idei országos TeSzedd! szemétgyűjtési akcióhoz, 

aminek május 15-i programját azonban átírta az időjárás. Az esős idő miatt így V. Németh 

Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, valamint 

Labritz Béla alpolgármester tartott rögtönzött előadást illetve „fórumot” az összegyűlt 

diákok számára a környezetvédelemről. 

 

 

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. 
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10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek.  

 

31/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 
2015. februárjában a 31/2015. számú határozatával fogadta el Az egyes külföldi 

állampolgárok Szentgotthárdon tartózkodásának helyzete című Előterjesztéskapcsán a 

következőket:  Felkéri a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Szentgotthárdon 

tartózkodó külföldiek által okozott közbiztonsági problémák megoldása érdekében 

lehetőségei szerint fokozza a közterületi jelenlétet, a hozzá érkező bejelentések esetén 

biztosítson intézkedő rendőrjárőrt a helyszínre. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a márciustól 

üzemelő közterületi kamerarendszer adta lehetőségeket kihasználva lépjen fel 

különösen nagy súllyal a külföldiek által közterületen okozott jogsértések esetén 

A kamerarendszer elkészült, jelen pillanatban próbaüzemben üzemel. A rendszer 

nagyon jó minőségű felvételeket készít, így a feltételek adottak az elvárás 

teljesítéséhez. 

 

 

2) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, a NAV illetve az ÁNTSZ illetve az önkormányzat megfelelő 

szerveinek bevonásával célzott ellenőrzéseket tartson a Szentgotthárdon tartózkodók 

lakóhelyén is. Amennyiben szükséges ehhez együttműködési megállapodás kötése, 

akkor ennek koordinálását az önkormányzat is felvállalja. Kéri, hogy a lefolytatott 

ellenőrzésekről folyamatosan tájékoztassák Szentgotthárd Város Önkormányzatát. 

A felkérés a határozat elfogadását követően írásban megtörtént. Egyelőre még 

tájékoztatást nem kaptunk. 

 

3) Felkéri Szentgotthárd oktatási intézményeinek vezetőit, hogy az 

intézményeikben előforduló, Szentgotthárdon tartózkodó külföldiek által okozott 

súlyosabbnak minősülő eseteket jelentsenek a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál is. 

Az intézmények felkérése megtörtént írásbasn is, illetve kontrollrendszeres esedékes 

megbeszélésen szóban is részletes tájékoztatást adtunk és ígéretet kaptunk az 

együttműködésre.  Jelzés egyelőre nem érkezett. 

 

4) Felkéri Szentgotthárd lakosságát, hogy a város utcáin őket 

leszólító, nekik árukat eladni kívánó idegenekkel ne álljanak szóba, tőlük ne 

vásároljanak, az ilyen tapasztalataikat haladéktalanul jelentsék a Rendőrőrsön vagy a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított bejelentő vonalon. 

Egy részletes, a rendőrség képviselői áltsl szakmailag is ellenőrzött anyag készült a 

sajtó számára ahol részletekbe menően tértünk ki a teendőkre. Utcán árusítókról a 

Hivatalhoz nem érkezett lakossági jelzés viszont a Közterület – felügyelet is, a 

rendőrség is jelzett ilyet és intézkedések is történtek.  

 

5) Felkéri a Rendőrkapitányság vezetőjét, Szentgotthárd 

Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy szervezzék meg a közterületeken lehetséges 

polgárokat érő zaklatások elleni fellépéshez ismeretterjesztő kiadvány (szórólap, stb.) 
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készítését és terjesztését. Szentgotthárd Polgármestere vonja bele ebbe a helyi 

médiumok képviselőit is. 

Amint az előző pontban ezt jeleztük készült szórólap és további hasonlókkal is 

készülünk a következő hetekben. 

 

6) Felkéri Szentgotthárd Város Polgármesterét, hogy vegye fel a 

kapcsolatot azokkal a szentgotthárdiakkal, akik a rendelkezésre álló információk 

szerint külföldiek számára lakásokat adnak ki, hogy egyeztessen velük arról, hogy 

ezen külföldiek elszállásolása helyett az önkormányzat által indítandó munkások 

elszállásolására irányuló önkormányzati programba kapcsolódjanak be. 

Ennek előkészítése megtörtént, egyelőre időpontot nem sikerült találni a 

tárgyalásokhoz – még június folyamán, a nagyobb szabadságolások előtt ez meg fog 

történni. 

 

7) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kereskedelmi 

szálláshelyek folyamatos ellenőrzése során különösen nagy figyelmet fordítson a 

szálláshelyen huzamosabb ideje már ott tartózkodó külföldiek ellenőrzésére.  

A kereskedelmi szálláshelyek ellenőrzése elkezdődött, meghatározott ütemterv szerint 

mindenkit ellenőrizni fognak a Hivatal munkatársai ebből a szempontból is. Az 

ellenőrzés eredményeiről külön tájékoztatást kap a Testület. 

 

8) Felkéri a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesületet, hogy akár 

végezzen rendszeres ellenőrzést azokon a közterületi részeken,  ahol a külföldiek 

általában csoportosulni szoktak. 

Folyamatosan történik ellenőrzés – itt a lakosságtól is értékelhető jelzéseket kapunk.  

 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. március 

 

Városüzemeltetés: 

 
építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 
 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 1 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

0  

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

1 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 2 



 115/171 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 0 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 
 

Két ülés között történtek 

2015. május 
 

Két ülés között történtek 

2015. május 
 

 Szerződést kötöttünk Szentgotthárd város önkormányzati tulajdonú útjain, kerékpárútjain, járdáin lévő 

úthibák (kátyúk) javítására. Az úthibák előzetes felmérése folyamatban van. Kivitelező: SZET 

Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd 145. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú úton lévő úthiba javítását. Az ehhez 

csatlakozó Szentgotthárd 146/2. hrsz-ú ingatlanra vezető úton lévő úthiba javítását pedig az érintett 

társasház rendelte meg. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 
 Folyamatban vannak 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 piktogramm) új burkolati jelek felfestése. Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami 

tulajdonban és kezelésben lévő közutakon a burkolati jelek felújító festése az állami közútkezelő feladata és 

kötelessége. Kivitelező: Útpiktor Kft. Szombathely 

 
 Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utca kőzúzalékos burkolatának felújítását (teljes útfelület 

profilozása, anyagpótlás 0/30-as kőzúzalékkal, min. 2,00 cm vtg-ban közúzalék terítése a teljes felületen, 

hengerezéssel). Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

 
 Megbízást adtunk a Szentgotthárd, Szabadság téri Liget nyugati oldalán lévő 96,00 fm hosszúságú zárt-

csapadékcsatorna átépítésére D 400-as méretű KG/PVC csőből. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. Szombathely 

 

 Megtörtént Szentgotthárd város közigazgatási területén a frekventált közterületeken (járdák, parkolók, 

játszóterek környezetében) lévő veszélyes fák kezelése (kosaras kocsiról történő gallyazása). A levágott 

gallyak ledarálása, az apríték elszállítása, valamint a felhasználható faanyag összekészletezése pedig 

folyamatban van. A kezeléssel érintett növények száma: 23 db. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 
 Megtörtént a Szabadság téri Ligetbe és környezetébe (31 db), valamint a Deák F. utcába (2 db) összesen 33 

db új növény egy részének telepítése. A megrendelt további növények elültetése a vegetációs időszakot 

követően történik meg. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. április 15. ülésén jóváhagyott 

„Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.“ elnevezésű közbeszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. Az eljárás lezárásával kapcsolatos döntés a bizottság 

májusi ülésének egyik napirendi pontja. 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. április 15. ülésén jóváhagyott 

„Szentgotthárd vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák“ elnevezésű közbeszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. Az eljárás lezárásával kapcsolatos döntés a bizottság 

májusi ülésének egyik napirendi pontja. 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, út
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 padkák, árkok további 9 helyszínen. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 120.  

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. májusi ülésének egyik napirendi 

pontja a „Térinformatikai rendszer kialakítása Szentgotthárdon“ elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívásának jóváhagyása, illetve az ajánlattételre felkért szervezetek meghatározása. A város idei 

költségvetésében biztosított pénzügyi forrás alapján a beszerzés célja Szentgotthárd város műszaki 

nyilvántartásaira épülő integrált térinformatikai rendszer rendszertervének kidolgozása, valamint az 

útnyilvántartás (belterületi utak, külterületi utak), síkosság-mentesítés, burkolati jelek, forgalomtechnika, 

hidak, fizető parkolók, parkok, közművek, nyílt vízfolyások; zárt csapadékcsatorna, átereszek, buszvárók; 

szemetesek; fanyilvántartás; információs táblák, temetőnyilvántartás alrendszerek esetében a rendszerbe 

betöltendő adatbázisok előállításához/aktualizálásához szükséges adatgyűjtés, geodéziai felmérés, 

adatmigrációs feladatok elvégzése. Az eljárást megindító felhívások bizottság által meghatározott 

szervezeteknek történő kiküldésének tervezett időpontja 2015. május 22. A tervezett ajánlattételi határidő 

2015. június 12. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 210. nap. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. májusi ülésének egyik napirendi 

pontja a „Oktatási intézmények felújítása  - SZOI Széchenyi Általános Iskola akadálymentesítés, részleges 

vizesblokk felújítás kivitelezési munkái“ elnevezésű közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának 

jóváhagyása, illetve az ajánlattételre felkért szervezetek meghatározása. 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.  Az eljárást megindító felhívások bizottság által meghatározott szervezeteknek történő 

kiküldésének tervezett időpontja 2015. május 21. A tervezett ajánlattételi határidő 2015. június 05. A 

teljesítési határidő: 2015. augusztus 31. 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. május 

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 április 1-én:  414 329 803,- Ft 

 Bevételek április 1- április 30.:                       28 517 303 ,- Ft 

 Kiadások április 1- április 30.:          -  118 664 899,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege április 30-án  324 182 207,- 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 negyedéves adatszolgáltatások küldése: 2015. évi PM info, jelentés és 

Mérlegjelentés elkészítése 



 117/171 

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 

- 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Múlt év 2014. májusában nem került sor rendeletalkotásra,  rendelet módosításra sem. 

 

. 
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               IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

2015. április 

 

 

Szalainé Kiss Edina:  A Bölcsőde mögötti balesetveszélyes betonburkolat javítását a SZET 

kft-től megrendeltük.  

 

Dr. Sütő Ferenc: Kethelyen a Vakarcs Kálmán utca árvízi védekezésnél megsérült  felületé-

nek helyreállítását megrendeltük. 

 

Lábodi Gábor:  A Hunyadi utca végén a sírkövekre néző pad áthelyezését a SZET kft-től 

megrendeltük. 

 

Dr. Haragh László: Az országzászló melletti kandeláber helyreállítása megtörtént.  

 

 

Dr. Haragh László:     A József Attila u 3. nagyobbrészt magántulajdonú társasház  

pincéjében összegyűlt talajvíz kiszivattyúzásában többször is segített a SZET kft. A 

polgármesteri hivatal a szomszédos ingatlan területéről a felszíni vizeket folyóka kiépítésével 

segítette elő.   

 

 
 

Szentgotthárd, 2015.május 20. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 
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VII. Pályázati tájékoztató 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. május 18-án 
 
 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 
ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-
javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 
költségek – 

nettó: 
1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 
Elnyert 

támogatás: 
1F: 

1.374.450,- Ft 
2F: 

27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 
2F: 

3.045.000,- 
 

ÁFA (25 %): 
1F: 404.250,- 

2F: 

7.612.500,- 

A kivitelezés befejeződött. Záró 
kifizetés megtörtént. Záró 

beszámoló benyújtva, 
hiánypótlása megtörtént! A 

módosított vízjogi üzemeltetési 
engedély jogerős. 

Fenntarthatósági Terv 

elkészítésére árajánlatot 
kértünk a BFH Európa Kft-től. 

Árajánlat: 180.000,- Ft+ Áfa  
A fenntarthatósági tervet az 
Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások Iroda elkészítette 
és benyújtotta, mely 

elfogadásra került. 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Luzern 
energiaváros projekt 

Svájci-magyar 
Együttműködési 

Program 
Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 
projektjelentés benyújtása 

került. Kifizetés megtörtént. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 
konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 
Önk. 

projektrész: 
130.115.0

53,- 
 

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. 

 
 

 
 

 
 

215.598.9

19 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. 

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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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 
villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-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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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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. 
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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 

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 

8.500.00
0.-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 

8.150.00

0.-Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 
 
2015. évre szól  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

pályázat 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

68/2009. 
1.688.280.-
Ft/év 

1.688.28
0.-Ft/év - 

Szerződés 2015. december 31-
ig szól. 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 
 

Szociális 
alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 
infrastrukturális 

fejlesztése” 
 
  

47/2011. TT 
határozat 

 

 
 

 
87.940.705

.- 

 

 
 

 
79.146.6

34.-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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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 
ÖSSZEG 

SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közbiztonság 

növelését szolgáló 
önkormányzati 

fejlesztsek 
támogatása 

Belügyminisztériu

m 
 

23.737.379
,- 

13.393.0
66,- 

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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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott el, 

amely megvalósulásáról évente kell beszámolni (a többször módosított lakáskoncepció az 1. sz. 

mellékletben található). 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati bérlakásokra 

vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció előírásait, majd 

pedig azok teljesüléséről számolunk be. 

 

A koncepció teljesüléséről:  

(a koncepcióban megfogalmazottakat a I. – II. pontnál színes betűvel közöljük) 

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek 

megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre 

tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét 

évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól 

készített nyilatkozata. 

 

Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók számára 

utalhatók ki. 

A városüzemeltetési csoport 2015. év februárjában kezdeményezte a lakásigénylések 

felülvizsgálatát, aminek következtében 14 lakásigénylő nem kérte a lakásigénylésének megújítását, 

így ők a listáról törlésre kerültek, amiről tértivevényes levélben értesítettük őket. 

Jelenleg szociális alapon 33 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 5 db. lakásigénylést 

nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.   

Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 6 db., munkakörhöz kapcsolódóan pedig 10 db. 

lakásigénylést tartunk nyilván. 

Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg a 

régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása 

(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló szobák 

számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével).  

 

„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi 

határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001. 

(III.29.) önkormányzati rendeletében az áprilisi ülésen megváltoztatta.  

 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak azt 

tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 75.126.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló rendelettel 

összhangban 76.630.-Ft-ban határozzuk meg.  A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek 

teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal 
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házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) 

el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség). 

Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára kell és 

lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális ellátásáért felelős és 

ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak 

 

A 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség elven és 

piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell 

vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata. 

A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is 

felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban: 

ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló rendeletben 

leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az ingatlankezelő 

részére visszajuttatniuk.  

A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette ezirányú kötelezettségét. Azon 

bérlőknek, akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten kiküldésre 

került a felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy 2014. április 1-től 

visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke 100%-kal 

megemelkedik. 

 

Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az 

igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell az 

ingatlankezelő felé. 

 

A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását az ingatlankezelő 

közli a bérlőkkel.  

 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért való 

bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és elsősorban 

1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen piaci alapú 

vagy ahhoz nagyon közeli. 

- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet – 

elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett bérlakás 

igények miatt, másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal, hogy ők 

Auszutriában vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.  

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.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a Rábafüzesi volt határőr laktanya 

térítésmentes tulajdonba adását is. Itt a tulajdonba adást megelőzően az ingatlant meg kell osztatni, 

mivel a jelenleg is lakott lakótömb a Magyar Állam tulajdonában marad.  A megosztás folyamatban 

van, a legutóbbi jelzések szerint azonban az átadásra valószínűéeg egyelőre még várni kell. Ahogy a 

Kethelyi határőr laktanyánál, itt is szociális lakások kialakítására van lehetőség. 
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2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig 

elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a 

bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában 

meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos fűtés 

berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a felújítás  

fejében a költségeket „lelakhatja”.  További feltétel:  a felújításhoz előzetes hozzájárulás 

kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a megtekintés-

ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; a befejezést  

követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 
 

A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja, 

korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.  

A 2014-es évben 7 megállapodás született. 

 

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a 

lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség magasabb 

a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell megállapítani 

(vélelmezni) a jövedelmet 

A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének előfeltétele 

a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az igénylés 

benyújtásakor.  

 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi 

Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés folyamatosan 

egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális lakásra nem jogosultak 

lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő szociális helyzetét közösen fel 

kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális helyzetet a lakás kiutalása előtt. 

Az együttműködés a Városüzemeltetés és a  Vas Megyei Kormányhivatal 
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.  

 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az 

átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) 

hosszabb átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas. 

         Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtakat betartjuk.   

   

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások 

értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes piaci 

forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet. 

Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre. 

 

8.)  

a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek 

ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a 

bérleti szerződésben is szerepeltetni kell. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások 

karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett 

nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön 

soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások, 

felújítások” címén. 

b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 

1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg felhasználására évente a 
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SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A tervet a Városüzemeltetéssel 

egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges 

 

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

szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen módosításra került, 

melyben a Testület rögzítette az üzemeltetési költségre vonatkozó szabályokat, ill. annak 

bevezetésének az ütemezését. A Közszolgáltató Vállalat 2011 július 1-i lakásbérleti díj 

módosítással együtt kezdte el az üzemeltetési közös költségek arányos részének beszedését. 2012. 

június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett, s 2013. július 1-től pedig 100% 

kerül a bérlőktől beszedésre.  

A 2014. január - 2014. december közötti időszak alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása 

szerint az előírás 5.678.483.-Ft volt.  

A lakbérek és üzemeltetési költségek befizetésének rendje 2013. és 2014. márciusában a 

lakások bérletéről szóló rendelet módosítással  rögzítésre kerültek. 

A 2015. áprilisában készült belső ellenőri jelentés megállapította, hogy a SZET Szentgotthárdi Kft., 

a 2014. évben befolyt lakbérek 1/3-át nem különítette el. Igazoltan bruttó 7 410 118 Ft-ot 

fordítottak lakásfelújításra, illetve karbantartásra. 

A Testület a belső ellenőri jelentésben lévő javaslatot elfogadta, mely alapján „a lakbérekből az 

önkormányzat által meghatározott 1/3 rész elkülönítését a SZET Szentgotthárdi Kft-től meg kell 

követelni. Ennek érdekében a KFT vezetőjének kötelessége a lakbérekről és a vízdíjakról adott 

jelentésében arról is számot adni, hogy mekkora összeget különített így el a társaság a legutóbbi 

beszámoló óta. 

- Ugyanezen negyedévenkénti beszámolóban a Kft. vezetője köteles arról is tájékoztatást adni, hogy 

mely lakások felújítására – korszerűsítésére mekkora összeget használt fel a társaság a beszámolási 

időszak alatt.” 

 

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 

alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) lakások 

esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben az adott 

évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott bevétel 

eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

 

Tavaly a költségvetésben lakásértékesítésből tervezett bevétel nem szerepelt. Piaci alapon történő 

lakáskiutalásra 2014-ben 2 alkalommal került sor. 

 

II. 

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

 

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

A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról szóló 

12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron –a rendszer felfutását 

követően - 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra 3.000.000.-Ft-ot kell 

elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő. 

(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése céljából 

ezen összeg növelhető.) 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek 

bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő, 

2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő.) 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.) önkormányzati  

rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat.  Utoljára 2014.június 27-n került sor a rendelet 

módosítására,  ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az aktualizálását, melyben a jövedelmi 
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határ került megemelésre 110.000.-Ft-ról 130.000.-Ft-ra. A támogatást igénybevevők száma 

láthatóan évről-évre csökken, ill. nagyon kevés, melynek oka egyrészről az, hogy a havi nettó 

átlagjövedelmek magasabbak 130.000.-Ft-nál. Viszont az is megállapítható, hogy a korábbi 

évekhez képest sokkal kevesebben érdeklődnek a támogatás felől.  

A rendeletnek ez a része most így szól:  

Szentgotthárd Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújthat az első lakáshoz jutó 

rászoruló családnak, házaspárnak, gyermekét egyedül nevelő szülőnek és egyedülállónak, ha  

a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó nettó havi 

átlagjövedelme a 130.000,-Ft-ot nem haladja meg.  

c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenül- egyéb az 

1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem 

rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.  

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a 

3.500.000,- Ft-ot meghaladja.  

Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv által közzétett 

mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik. 

 

Mérlegelendő a jövedelmi határ emelése… 

Amennyiben a T. Testület támogatná az emelést, úgy azt az inflációtól eltérően – mivel az nem 

volt – javasolnánk a jelenlegi 130.000.-Ft-ról 160.000.-Ft-ra módosítani. (megjegyzés: A KSH 

jelentése alapján az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 155.717.-Ft) 

Továbbá a „c” pontban a vagyontárgyak együttes értékét is a rendeletben leírtak alapján az 

előzőeket figyelembe véve kérjük 3.500.000.-Ft helyett 4.000.000.-Ft-ban megállapítani.  

Természetesen a T. Testület ettől az emelés mértékétől is eltérhet. 

 

 

III. 

1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani.  

Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában lakások kialakítását miként lehetne 

megvalósítani 

 

Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése, de a jövőre vonatkozóan 

sokkal pozitívabb kilátások elé nézünk e téren.  

Testület a 49/2014. és 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház lapos 

tetejének beépítése esetén 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás megvásárlásáról bruttó 

26.600.000.- Ft értékben. A beruházás reményeink szerint június hóban megkezdődik, s decemberre 

be is fejeződik. 

Továbbá a korábban említett Kethelyi volt határőr laktanya átépítése is megindulhat.  

Tehát a jövőben több szálon is megindul olyan beruházás, mely során az Önkormányzat 

bérlakásokhoz juthat. 

- További lehetőségként adott a volt Farkasfai iskola átalakítása. A 2014-es évben építési 

engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kértünk, de megrendelés nem történt 

meg, mivel felmerült az értékesítés lehetősége. 

Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre került, 

de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának lehetőségét, valamint a 

Testület részéről –vélemény, vagy javaslat formájában- felmerült az ingatlan értékesítésének 

lehetősége is. A jövőben továbbra is napirenden kell tartani az iskola átalakítását, hasznosítását.  

- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása többszöri fordulót követően sem vezetett 

eredményre beruházó hiánya miatt, itt jelenleg parkolásra alkalmas terület került kialakításra. Az 

ingatlan azonban rendelkezésre áll, lakásokkal beépíthető. 
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- A József A. u. 33. illetve az azzal szomszédos Önkormányzati terület hasznosítása esetén további 

lakás/lakások kerülhetnek Önkormányzati tulajdonba.  

 

- 2011-ben A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra és a szomszédságában lévő 

1327 hrsz-ú ingatlanra Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé, mely 

ingatlanokon a saját 1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívántak építeni. Ez a 

beruházás meghiúsult. 

Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre vonatkozóan a szabályozási tervel rendelkezünk és 

értékbecslővel fel is értékeltettük (2011-ben) az érintett József A. u. 33. sz. alatti 1327 hrsz-ú és a 

közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek együttes forgalmi értéke: 

16.241.000.-Ft. Megjegyezném: A szabályozási terv költségeit is a vételárban érvényesíteni kell a 

Test. határozat szerint, melynek költsége: 540.000.-Ft.   

 

- Sarkalatos pont a József A. u. 33. sz. alatti lakók elhelyezése. A 4 bérlő közül három bérlőt 

sikerült minőségi csere útján kiköltöztetni, jelenleg egy testvérpár lakik az ingatlanban, akik 

elhelyezése a közeljövőben megoldódhat, ill. az Eszközkezelő Bizottság kiutalt számukra egy, a 

Széchenyi u. 10. sz. alatti ingatlanban lévő, külön-külön bejárattal rendelkező lakást. A testvérpár 

egyik tagja kijelentette, hogy a jövőben nem hajlandó a  testvérével egy udvarba költözni. Ezt 

nyomatékosan közölte irodánkban is. 

A József A. u. 33. sz. ház egyik lakásának a födémszerkezete és teteje a korábban már leszakadt, a 

testvérpár az épségben lévő lakásokban lakik. Ez is mutatja, hogy a lakók mielőbbi elhelyezése 

égetően fontos feladat. A lakóházra jogerős bontási engedéllyel rendelkezünk. 

 

A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége lehetne  

még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási alap 

létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére pl. 

pályázat útján, vagy építési vállalkozó, befektető bevonásával.  

 

Javasoljuk lakások kialakításának lehetőségeként a koncepcióba beemelni az Arany J. u. 3. 

gondozóház átépítését, bővítését is, ahol időskorú nyugdíjasok részére kiutalható kis méretű 

szociális bérlakásokat lehetne kialakítani.  

2010-ben Kiss Albert tervező által készült egy tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a 

T. Testület döntött is arról, hogy melyik megvalósítását támogatja.  8 db. lakás kerülne kialakításra.  

 

A koncepcióban javasoljuk az alábbi módosítást:   

 

„A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani.  

Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, és a Szentgotthárd, Arany 

J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére kiutalható kis méretű szociális bérlakások 

kialakítását miként lehetne megvalósítani.” 

 

IV. 

 

Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkoztunk az 

elmúlt időszakban.  Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4 éves Társadalmi, Gazdasági  

Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat.. 

A várható ipari beruházások hatásaként megélénkülhet az építési telkek iránti kereslet, így 

jelentősebb igény esetén telekalakításnál szóba jöhető területek: 

 

- A Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán azonban ez csupán 

önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek magántulajdonban van viszont a 

beépítés önkormányzati koordinálásával lehetségesnek gondoljuk a terület beépítését.  
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A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési 

engedéllyel rendelkezünk.  

 

- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van. A 

területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a 

beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva kell a 

közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre nem 

biztosított. 

- Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan is található, szabályozási terv 

elkészítése szükséges. Jelenleg közmű és úttervekkel rendelkezünk, melyeket aktualizálni 

szükséges. 

 

- A volt téglagyári terület lakóövezetként van kijelölve, a beépítéshez szabályozási terv készítendő. 

4-5 hektáros terület, nagyszámú lakás építésére alkalmas. Hátránya, hogy magántulajdonban van. 

 

- A József Attila utca 1325, 1326 és 1327 hrsz-ú területek. Rehabilitálandó terület, önkormányzati 

és magántulajdonú területegységen kb 30 lakás megépítésére lenne lehetőség 

- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által behatárolt 

területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. Szabályozási tervet 

készíteni kell. 

 

- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása 

lehetséges. 

Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően 

önkormányzati bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

 

V.  

Lakásfelújítási programterv 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet 

határozza meg:   

1.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

2.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

3.) Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az üzlet nem 

miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad,  a tulajdonos a rá eső részt vállalhatná) 

4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház) 

 

 

A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló 

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek – akár 

lakáseladásokból is -  a jövőben is megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania. 

Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja eredményezni 

(vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).  

  

A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán Önkormányzati 

tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u. 18., és a József A. u. 1.. 

Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés, villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók 

ablakok cseréje, tetőfedés vakolatjavítás, burkolatok, parketta cseréje stb), Mindez az általuk 
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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.  

 

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. 

 

A fentiek alapján javasoljuk a programterv módosítását akként, hogy a 3. helyen álló Széll K. tér 19 

.sz. társasház a sorrendben az 1. helyre kerüljön. 

 

A Sztg.,  Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.   

 

Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell. 

 

VI. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása. 

Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá 

alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások esetleges 

értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül annak igénye, 

hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell alakítani.  

A Földhivatali bejegyzéshez szükséges: 

- tervező által készített felmérési rajz 

- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat  

- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.  

 

 

A lakások bérletéhez és a lakáscélú támogatáshoz kapcsolódó rendeleteket felülvizsgáltuk s az 

alábbi  rendeletmódosítást javasoljuk: 

 
(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás 

szövegét kékkel jelöltük, a magyarázatot Zölddel) 

 

 

A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet: 
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1.§. a./ és c./ pontja: 

Amennyiben a T. Testület támogatná a jövedelmi határ emelését, úgy a támogatottak köre 

bővülhet.   
 

a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra jutó nettó 

havi átlagjövedelme a 130.000,-Ft-ot 160.000.-Ft-ot nem haladja meg. 

c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól függetlenül- 

egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű 

személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel 

terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes értéke a 

3.500.000,- Ft-ot 4.000.000.-Ft-ot meghaladja. 

Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv  által 

közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szélesebb körben lesz 

igényelhető a támogatás, többen lesznek jogosultak annak igénylésére. Többletkiadást nem jelent, 

mivel az éves költségvetésben maximálva van a támogathatók száma. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogalkotás elmaradásának esetén:   A megállapított szintek az inflációt sem követik, szűkebb 

körben lesz igényelhető a támogatás, évente kevesebb kiadást jelent. 

 

Rendeletmódosítás 3. sz. melléklet. 

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Lakáskoncepcióját a 2 sz. mellékletben található módosításokkal kiegészíti.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Városüzemeltetés 

 

Szentgotthárd, 2015. május 12. 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 
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1.sz. melléklet: 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKÁSKONCEPCIÓJA 

(Elfogadva 2005. október, módosította a 259/2007. sz.,  237/2008. sz. 155/2009. sz. 158/2010. 

sz. 130/2011. sz., 108/2012.sz., 141/2013 sz. és a 146/2014. Testületi határozat) 

 

I. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látja az önkormányzati 

bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását. 

 

1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók 

számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét képezik. Ennek 

megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését szolgálja. Erre 

tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét 

évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól 

készített nyilatkozata. 

 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 

azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 75.126.-Ft-ban határozzuk meg.  A jövedelmi 

határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ 

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

nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is 

van lehetőség). 

Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 

kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 

ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak 

 

A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek: 

Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük 

alapján a szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális 

alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a 

bérlő a bérlakásból kiköltözik  vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a 

továbbiakban. 

Ezt azok számára tartanánk fenn, akik szociális bérlők voltak, időközben a jövedelmi 

helyzetük megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb 

emelésével lehetne a problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem szociális 

bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát 

megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú (minőségű) 

lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.  

 

Piaci alapon létrejött lakásbérletek: 

A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti díjakért 

való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros fűtésű és 

elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A lakbérük teljesen 

piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli. 

 

2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig 

elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál.  Abban az esetben, ha a 

bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában 

meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos 

fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a 

felújítás  fejében a költségeket „lelakhatja”.  További feltétel:  a felújításhoz előzetes 

hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor a 
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megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való igazolása; 

a befejezést  követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése. 

 

3.) *törölve: 146/2014. sz. testületi határozat alapján  

 

4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a 

lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség 

magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell 

megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet.  

 

5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi 

Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző  Városüzemeltetés 

folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális 

lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő 

szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális 

helyzetet a lakás kiutalása előtt.  

 

6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak esetén  az 

átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj megállapításáig) 

hosszabb átállási  időt  kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő öregségi nyugdíjas. 

 

7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások 

értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg  a lakás teljes 

piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet. 

  

8.)  

a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a bérlőnek 

ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely kötelezettséget a 

bérleti szerződésben is szerepeltetni kell. 

A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások 

karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek tervezett 

nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási tervben külön 

soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel végzendő karbantartások, 

felújítások” címén. 

b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 

1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg felhasználására évente 

a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A tervet a Városüzemeltetéssel 

egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges 

 

9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci 

alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő) 

lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. 

Amennyiben az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban 

meghatározott bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni. 

 

II. 

 

1.) Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell 

tartani. 

 

a.) Megemelt támogatásra jogosultságot célszerű biztosítani annak, aki 

önkormányzati bérlakást ad le a lakástulajdonába való beköltözésekor. 

 

b.) Tovább kell szigorítani a támogatásra jogosultság igazolását – ld. I/3.) 
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2.) Az első lakáshoz jutók támogatásának nyújtása esetén ellentételezésképpen a támogatott 

ingatlan sorsát az eddiginél alaposabban kell figyelemmel kísérni. 

 

III. 

1.). A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell 

megvalósítani.  

Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában lakások kialakítását miként lehetne 

megvalósítani 

 

2.) Ki kell dolgozni az új bérlakásokra vonatkozó hasznosítási tervet.  

Elsődleges cél kell, hogy legyen az önkormányzati bérlakáspiac mobilizálása. A lakások 

elkészülte után azok egy része piaci alapon, másik része önkormányzati bérlakásban élők 

közül azon minőségi lakáscserét igénylők számára, akik szociális alapon már nem 

jogosultak bérlakásra, másodsorban az önkormányzati bérlakásban élők közül azoknak, 

akik szociális alapon már nem jogosultak bérlakásra, de nincs minőségi csere kérelmük, 

harmadsorban a szociális bérlakásigénylők részére célszerű a lakásokat kiutalni. 

 

3.) Az Ifjúsági koncepcióban tett javaslattal is összhangban a 35 éves életkorig terjedően egy 

külön lakáshoz juttatási rendszert kell kidolgozni. Itt számításba jöhet a korosztályba 

tartozó fiatal házasok szociális bérlakához juttatása a meglévő lakásállomány egyes – 

komfortos és összkomfortos - lakásainak felhasználásával, vagy külön felépítendő Fiatal 

Házasok Otthonának kialakításával. Egy olyan rendszert kell létrehozni, melyben a 

rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel önkormányzati bérlakást, hogy vállalják:  

meghatározott időn- célszerűen öt éven – belül saját lakást vásárolnak vagy építenek és az 

önkormányzati lakásból kiköltöznek. Ennek érdekében az előtakarékoskodást igazoltan el 

kell kezdeni és folyamatosan folytatni kell – ennek tényét folyamatosan kell igazolni. 

Amennyiben a meghatározott idő letelte után a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér 

a szentgotthárdi piaci lakbér fölé emelkedik. A lakások bérletéről, valamint a lakbérek 

megállapításáról szóló rendeletet ennek megfelelően módosítani szükséges.  

 

4.) I. Fiatal Házasok Otthona (FHO) 

 

- Olyan lakásbérlet ez fogalmilag, melybe elsősorban azok a szentgotthárdi fiatal párok 

és fiatalok kerülhetnek be, akik saját lakáshoz kívánnak jutni adásvétellel vagy 

építkezéssel és előtakarékoskodást vállalnak: bankkal erről szerződést kötnek és 

legfeljebb öt éven át havonta be is fizetik az előtakarékossági szerződésben vállalt 

összeget, ennek folyamatos ellenőrzését az önkormányzat számára lehetővé is teszik. 

Vállalják, hogy a lakást Szentgotthárdon veszik meg v. építik fel. Az FHO-ban 

legfeljebb 5 évig lehet lenni. Erre az időpontra meg kell szerezni a saját ingatlant 

(venni kell vagy építeni és ki kell költözni vagy ha erre nem kerül sor, akkor az 5. év 

végétől  a piaci lakbér 150%-ára emelkedik a lakbér. 

- A fiatalok ebben a rendszerben önálló bérlakáshoz jutnak, aminek a lakbére a piaci 

lakbér ¼-e – számoljunk az egyszerűség kedvéért 10e Ft/hó összeggel - és így az 

életüket önállóan kezdhetik meg. Nem kell a szülőkkel maradni, de nem is kell piaci 

bérleti díjat fizetni egy „albérletben”, így a fiatalok tudnak félretenni. Nem feltétele az 

FHO-ba kerülésnek  a szociális rászorultság. Előny, ha gyermek(ek) van(nak). 

Szentgotthárdi állandó lakosok jöhetnek csak szóba.  

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és 

ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy ténylegesen ki is tudjanak költözni a 

lakásból; az a lakás, ahol ezt a FHO-t ki lehet alakítani. 

- A  kikerülők lakásába újabb fiatalok érkezhetnek. 

- Az FHO-bérleti díjakból az önkormányzat forrást képez a II. kategória támogatására. 

Egy FHO-lakás bérleti díja egy év alatt a példánál maradva 120e Ft, 5 FHO lakás 
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bérleti díja egy év alatt 600 e Ft. Ha van 5 FHO-lakásunk, akkor ez öt év alatt 3 millió 

Ft-ot jelent. Ez már szóra érdemes forrás az Első lakáshoz jutók előtakarékosságának 

támogatásához, vagyis az itt következő II. fejezetbe tartozók segítésére. 

 

II. Első lakáshoz jutók előtakarékosságának támogatása 

 

- Aki nem kap FHO- lakást az önkormányzattól, de saját lakás vétele vagy építése 

érdekében előtakarékoskodik, erről szerződést köt bankkal és az önkormányzattal és 

meghatározott időn keresztül – célszerűen legalább 5 éven át - folyamatosan 

takarékoskodik, az önkormányzat az FHO-lakások egy évi bérleti díját – továbbra is a 

példa számainál maradva -  600e Ft-ot elkülönít és a fiatal által összetakarékoskodott 

összeghez hozzárakja – célszerűen  akkor, amikor a megvenni szándékozott lakás már 

megvan vagy az építkezés már befejeződött.  Maga a támogatás kifizetése mint az első 

lakáshoz jutók támogatása viselkedik.  

- Az önkormányzat által beszedett FHO-s bérleti díjakat elkülönítve kell tartani, akár 

kamatoztatni lehet) így a forrását saját maga kitermeli a rendszer. Mindig csak 

maximum annyian férnek bele ebbe a formába, ahány FHO-s lakás van. 

- Az ilyen támogatás a fiatal szociális helyzetétől független, viszont a támogatás az első 

lakáshoz jutók támogatásához hasonlóan viselkedik abban az értelemben, hogy csak a 

rendeletben meghatározott lakásmértékig támogatható. Hosszabb folyamatos 

együttműködést vár el a város és a fiatal között; az előzetes takarékoskodást 

támogatja; ha a fiatal életkörülményei megváltoznak, nem tud lakást szerezni vagy 

elköltözik, az önkormányzatnál megmarad a beígért pénz; az első lakáshoz jutók 

szokásos támogatásának a dupláját jelenti 

- Kidolgozandó: az életkor; az az előtakarékossági  fajta, amit bankkal meg kell kötni és 

ami megfelelő garanciát hordoz arra, hogy abból ténylegesen bele is lehessen kezdeni 

egy önálló szentgotthárdi ingatlan megszerzésébe); az a módszer, ahogyan az FHO-

ból befolyó bérleti díjat külön tartjuk és felhasználjuk 

 

 

IV. 

1.) Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek azok, akik az építkezést követően 

önkormányzati bérlakást adnak le. 

Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata építési telket csak családi házzal vagy lakásokat és 

azok kiszolgálására szolgáló épületrészeket (pl. garázsokat, stb.) tartalmazó társasházzal való 

beépítési kötelezettséggel értékesít, a beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési tilalom 

kikötésével (4 évre) és a visszavásárlási jog feltüntetésével. További feltétel, hogy nemcsak a 

felépítés, hanem a lakásba való tényleges bejelentkezést és bentlakást is vállalniuk kell az 

önkormányzati építési telekhez jutóknak.” 

V.  

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSFELÚJÍTÁSI PROGRAMTERVE 

 

A lakásfelújítási programterv elsősorban azon társasházak felújítására tartozik, melyeknél a 

lakások 100 %-ban önkormányzati tulajdonban vannak, másodsorban azon társasházak 

felújítása, melyekben a bérlakások többségének Szentgotthárd Város Önkormányzat a 

tulajdonosa.   

Ezen programtervbe a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén az alábbi felújítási 

feladatok elvégzése tartozik: 
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talajvíz elleni szigetelés, tető/tetőfedés cseréje, homlokzat vakolása - vakolatomlás 

megelőzése, épület hőszigetelése, épület színezése, a társasházban lévő lakásokban a 

nyílászárók -ablakok és bejárati ajtók - cseréje. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  az ingatlanok felújítására a következő sorrendet 

határozza meg:   

 

1. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház) 

2. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház) 

3. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az 

üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad,  a tulajdonos a rá eső részt 

vállalhatná) 

4. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház) 

5. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház) 

6. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház) 

 

Ezen ingatlanok felújítása a bennük lévő lakások belső felújítását (belső ajtók-, burkolatok-, 

villamos hálózat cseréjét, stb.) nem tartalmazza.  

 

A felújítási programtervtől a fenti, illetve még egyéb Önkormányzati tulajdonban lévő 

lakóingatlanokban esetlegesen bekövetkező súlyos káresemény, élet-, és balesetveszély 

elkerülése végett el lehet térni. 

 

A felújítási programtervben szereplő lakások, lakóházak felújításához pályázati lehetőségeket 

is vizsgálni kell. 

 

VI. 

1.) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező jelenleg nem társasházként bejegyzett 

lakóházakat fokozatosan Társasházzá kell alakítani, melyek az alábbiak: 

- Szentgotthárd, Ady E. u. 6. 

- Szentgotthárd, Deák F. u. 14. 

- Szentgotthárd, József A. u. 1. 

- Szentgotthárd, József A. u. 29, 

- Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. 

- Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. 

- Szentgotthárd, Tótfalusi u. 145.  
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2. sz. melléklet: 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

(A könnyebb átláthatóság érdekében a törlendő szövegrészeket piros betűszínnel, a módosítás 

szövegét kékkel jelöltük) 

 

1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői: 

Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak 

azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 75.126.-Ft-ban  76.630.-Ft-ban határozzuk 

meg.  A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó 

nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül 

nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan 

erre most is van lehetőség). 

Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 

kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális 

ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.  

 

2. A lakáskoncepció III. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint 

módosul: 

„A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell megvalósítani.  

Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a Szentgotthárd, 

Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére kiutalható kis méretű 

szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani  

 

3. A lakáskoncepció V. fejezetében a lakásfelújítási sorrend a következők szerint 

módosul: 

 

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,  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) 

 

4.) A lakáskoncepció a következő VII. fejezettel egészül ki: 

VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját alakítja ki 

azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések tartását a Közös 

Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs megbeszélésen  részt kell vennie a 

SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó illetékesének, a lakásfenntartási 

tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat végző személynek, a Közös 

Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési Csoport lakásügyekkel foglalkozó 

vezetőjének, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a jegyzőnek, továbbá tanácskozási 

joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság bármely tagja. A 

koordinációs megbeszélést mindig a Városüzemeltetési Vezető hívja össze.
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3.sz. melléklet: 

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

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

önkormányzati  rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében foglalt felhatalmazás  bekezdésében és a Magyarország Helyi 

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

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakáscélú 

támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1.§. a) 

és c) pontja a következők szerint módosul:  

     „1.§ a./ a kérelmező közös háztartásban élő és az igénylővel együtt költöző családtagokra 

jutó nettó havi átlagjövedelme a 130.000.-Ft-ot 160.000.-Ft-ot nem haladja meg.” 

 

      „1.§ c./ A kérelmező és a Vele együtt költöző családtagok -a jövedelmi viszonyoktól 

függetlenül- egyéb az 1.§./1/bekezdés b./pontjában nem említett ingatlannal vagy nagy értékű 

személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi termőföldet és a haszonélvezettel 

terhelt ingatlant. 

Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha ezen pont szerinti vagyontárgyak együttes 

értéke a 3.500.000.-Ft-ot   4.000.000.-Ft-ot meghaladja. 

Ez az értékhatár az infláció hivatalosan megállapított és az illetékes állami szerv  által 

közzétett mértékével arányosan évenként január 1-től emelkedik.” 

 

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

 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: 
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Indokolás: 

 

1.§-hoz: 
Azoknál a rendeleteknél, ahol bármilyen önkormányzati szolgáltatás vagy juttatás 

jövedelemhatárhoz, más értékhatárhoz kötött, ott időnként ezeket az értékhatárokat 

módosítani kell. Esetünkben ez az emelés az éves inflációtól eltérő mértékű, mellyel 

növelhető a támogatást igénybe vevők köre. Az utóbbi években tapasztalható csökkenő 

tendencia remélhetőleg növekedni fog. 
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Beszámoló 
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
ELŐZMÉNYEK: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. májusi ülésén tárgyalta az 
időskorúak ellátásáról szóló előterjesztést. Az ennek kapcsán elfogadott 123/2008. számú 
határozat szerint, annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben érvényesüljenek az 
idősek érdekei, kezdeményezte a testület a városban egy konzultatív, véleményező, 
javaslattevő testület létrehozását. Országos szinten az 1275/2010.(XII.8.) Korm. határozattal 
megújításra kerülő Idősügyi Tanács a Kormány konzultatív, véleményező, javaslattevő, a 
feladatok meghatározott körében koordináló testület, amelynek célja, hogy a kormányzati 
tevékenységben eredményesebben érvényesüljenek az idősek érdekei. Vas Megye 
Közgyűlése pedig 2007. január 1-i hatállyal létrehozta a Vas Megyei Idősügyi Tanácsot.  
 
Szentgotthárd Város Önkormányzata is mindig igyekezett kiemelt figyelmet fordítani a 
városban élő idősekre, életkörülményeikre, szociális támogatásukra, kulturális lehetőségeik 
bővítésére, a Városi Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül az intézményi ellátások 
biztosítására. A városban számtalan önszerveződés, klub működik, amelyben az idősek 
aktívan tevékenykednek. 
 
Képviselő-testületünk 2008. októberi ülésén döntött a szentgotthárdi Idősügyi Tanács 
megalakításáról, 240/2008.számú határozatával. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy 
fontosnak tekinti az időskorúak önszerveződésének támogatását, ezért egyetértett azzal, hogy 
Szentgotthárd Városban Idősügyi Tanács működjön, jóváhagyta az Idősügyi Tanács 
működésével kapcsolatos szabályzatot, amely meghatározta a Tanács összetételét, feladatait, 
jogkörét, működési rendjét. 
 
Az Idősügyi Tanács munkájáról megalakulása óta minden évben készült egy értékelő 
előterjesztés. Ennek keretében az Idősügyi Tanács elnöke, Szentgotthárd Város polgármestere 
számot adott az adott év történéseiről, az egyes üléseken tárgyaltakról, a működés 
tapasztalatairól.  
 
 
AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ ÓTA TÖRTÉNTEK: 
 
A Tanács továbbra is az általa elfogadott munkaterv alapján dolgozik - a munkatervét a tagok 
javaslatai alapján, valamint a Képviselő-testület által tárgyalandó témák figyelembevételével 
alakítjuk ki. Alapelv, hogy minden időseket érintő Képviselő-testület elé kerülő témában ki 
tudjuk kérni a Tanács véleményét, s visszajelzést kapjunk a testületi döntések fogadtatásáról. 
Továbbra is elmondható, hogy az Idősügyi Tanács tagjai mindig nagy érdeklődést tanúsítottak 
és tanúsítanak az egyes témák iránt; nagyon aktívak és kezdeményezők; számtalan felvetésük 
van. 
 
Az Idősügyi Tanács tagjai rendszeresen megkapják az időseket érintő Képviselő-testületi 
előterjesztéseket, a témákat tárgyaló bizottsági ülésekre meghívást kapnak. 
 
A Tanács munkájáról legutóbb 2014. májusában készült beszámoló a Képviselő-testület 
számára - a beszámoló készülte óta az alábbi időpontokban ülésezett az Idősügyi Tanács: 
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2014. május 26-án 

Téma volt a közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon, a beszámoló 
Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 2011-2014. évi 
munkájáról. Napirenden volt továbbá a Szentgotthárd Város Egészségügyi 
Koncepcióban foglaltak megvalósulásáról készített beszámoló, illetve beszéltek az 
egészségügyi alapellátás és szakorvosi ellátás helyzetéről is. Megismerték és 
megvitatták a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól és 
Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről szóló tájékoztató anyagokat is.          

     
2014. november 11-én 

Ezen az ülésen a szentgotthárdi közlekedés helyzetén túl tárgyalták a város 
környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót, különös tekintettel a 
köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra. lakossági visszajelzésekre. Szó esett a 
környezetvédelmi program felülvizsgálatáról is. 

 
2015. február 23-án 

Az Idősügyi Tanács 2015. évi munkatervének elfogadása mellett foglalkoztak a 
Közművelődési Koncepció felülvizsgálatával, illetve megismerték a Pannon Kapu 
Kulturális Egyesület 2014. évi tevékenységéről, valamint az Egyesület 2015. évi 
munkatervéről készített beszámolót is, de megismerték a 2015. évi városi 
rendezvénytervről szóló tájékoztatót is. 

 
2015. április 27-én 

A napirendet a Szentgotthárd Város Önkormányzatának négy éves társadalmi – 
gazdasági programja és a közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon előterjesztés 
jelentette, benne a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés tapasztalataival és a 
bűnmegelőzési koncepció aktualizálásával. 

 
Az Idősügyi Tanács üléseihez kapcsolódó anyagok (munkatervek, jegyzőkönyvek) a Hivatal 
honlapján megtalálhatók. 
 
Az Idősügyi Tanács tagjait köszönet illeti aktivitásukért, javaslataikért. Továbbra is számítunk 
az önkormányzati munkában közreműködésükre, tapasztalatukra, észrevételeikre.  
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Szentgotthárd Város 
Idősügyi Tanácsának munkájáról szóló beszámolót. Köszönetét fejezi ki az Idősügyi Tanács 
tagjainak az aktív munkájukért, a város idős lakossága érdekében végzett tevékenységükért.  
Határidő: a határozat közlésére: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
                 dr. Gábor László Önk. és Térségi erőforrások v. 
 
Szentgotthárd, 2015. május 14. 
                             Huszár Gábor 
                             polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más 

hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. A gyermekvédelem körébe – tágabb értelemben – lényegében 

beletartozik a gyermek születésétől felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és 

körülötte, a családban, az óvodában, iskolában, a társadalom bármely területén történik. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselő-

testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az átfogó értékelés 

kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza, 

jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi. 

 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

 

Szentgotthárd állandó lakosságának a száma 2014. december 31-én 8.686 fő. 

Ebből 18 év alattiak: 

0-5 éves korúak száma:  376 fő, 

6-14 éves korúak száma:  696 fő, 

15-18 éves korúak száma: 291 fő, 

összesen: 1363  fő 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási 

rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat és 

hatáskörébe tartozó feladatai 2014. évben: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása, 

- óvodáztatási támogatás megállapítása, 

- gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt 

rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg. 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj 

kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló 

gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal 

5.800 - 5.800,- Ft összegű (2014. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott 

kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 

 

2012 novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

kizárólag természetbeni formában,  Erzsébet-utalványként kaphatják az évente két 

alkalommal esedékes egyszeri juttatást. 

 

A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben állapította meg 2014. évben a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket 

gondozó családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladta meg, 

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, 

illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos, vagy nagykorú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek esetén, 

- az öregség nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át – egyéb esetekben – feltéve, ha a 

vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 

megengedett mértéket.  

 

2014. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 64 gyermek volt 

jogosult. 2014. évben összesen 122 gyermek részesült 5.800 - 5.800,- Ft összegű 

természetbeni juttatásban, összesen 707.600,- Ft összegben.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy 

az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában 

nevelni, gondozni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a 

nyugdíjminimum százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem 

emelkedett. A kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek 

legalább az egyik szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például 

GYES-ben részesül. Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen 

kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem 

vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, 

csupán az évi két alkalommal járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több 

gyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás 

igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél 

kisebb mértékű kedvezményre jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem 

érvényesíthető a kedvezmény.  

Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe 

való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság. 

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A 

jogosultság lejártát megelőzően kiküldésre került az érintettek számára egy tájékoztató levél, 

valamint a kérelem nyomtatvány a szükséges mellékletekkel együtt. Ennek célja az,  hogy a 

jogosultság megszűnésének időpontját nem követő szülők figyelmét felhívjuk az újbóli 

igénylésre, mivel, ha az új kérelmet nem nyújtják be időben, (a jogosultság megszűnése előtt),  

a   kedvezmény csak a kérelem újbóli benyújtásának időpontjától adható meg a kérelmező 

részére, és a fennmaradó időszakban gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre nem 

jogosult.  

 

A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyik speciális fajtája, melyet a 

gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek 
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tartására köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, 

továbbá a család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek.  

 

 Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

 

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi 

gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.    

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben 

meghatározott körülmények közül egy fennáll.  

Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények 

közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban 

részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását.  

Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére csekély, 

2014. évben hátrányos helyzet megállapítására 1 gyermek esetén, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítására 8 gyermek esetében került sor.    

 

Óvodáztatási támogatás 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzethez 

kapcsolódó támogatási elem az óvodáztatási támogatás is, mely annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a 

szülője részére állapítható meg, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, 

továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról.  

2014. évben Szentgotthárdon nem került sor óvodáztatási támogatás megállapítására.  

 

Önkormányzati segély 

 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 

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

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

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

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

összevonásával. Egyúttal a szociális törvény módosításával felhatalmazta a települési 

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

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait. 

A törvénymódosítás célja az önkormányzati segély kialakításával a szociális ellátórendszer 

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

nyújtható támogatási formák számának csökkentése az egyaránt válsághelyzetek kezelését 

szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

összevonásával. 

 

A gyermekes családok részére történő önkormányzati segély biztosítása Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 

formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján történt a 2014. 

évben. A jövedelemhatár az átmeneti segélyhez képest minimálisan emelkedett, az egyéb 

jogosultsági feltételek gyakorlatilag megegyeztek a korábbi átmeneti segély jogosultsági 

feltételeivel.  
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2014. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 40 család 82 alkalommal (2013. évben 44 

család 99 alkalommal, 2012. évben 51 család, 107 alkalommal, 2011. évben 56 család 114, 

2010. évben 81 család 146 alkalommal) részesült önkormányzati segélyben. Elutasításra 5 

esetben került sor, melynek oka a jövedelemhatár túllépése volt. Az esetek körülbelül 

50%-ban az önkormányzati segély természetbeni formában került megállapításra, elsősorban 

vásárlási utalvány, ezen kívül lakbér, közüzemi díjhátralék átvállalása, tűzifa formájában.  

2014. évben a gyermekes családok önkormányzati segélyezésére fordított összeg 

1.057.000,- Ft volt (2013. évben 973.132,- Ft, 2012. évben  1.070.644,- Ft, 2011. évben  

1.352.000,- Ft, 2010. évben 1.717.500,- Ft). 

 

2014. évben önkormányzati segélyben részesülő családok száma támogatási alkalmak 

szerint:  

  
1

 

a

l

k

a

l

o

m

m

a

l

 

r

é

s

z

e

s

ü

l

t 

2 

a

l

k

a

l

o

m

m

a

l

 

r

é

s

z

e

s

ü

l

t 

3 

a

l

k

a

l

o

m

m

a

l 

r

é

s

z

e

s

ü

l

t 

4 

a

l

k

a

l

o

m

m

a

l 

r

é

s

z

e

s

ü

l

t 

2

1 

1

0 

9 7 

 

Az adatokból kitűnik, hogy az önkormányzati (korábban átmeneti) segélyben részesülő 

személyek száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Az elutasítások száma alacsony, 

melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó 

érdeklődők be sem adják kérelmüket.   

Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak 

jogosulttá - akik nem elsősorban a gyermekes családok közül kerültek ki -, és a részükre 

nyújtott összeg egyre kisebb vásárlóértéket jelentett.  

 

Nyári gyermekétkeztetés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi 

támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet alapján megpályázta a települési 

önkormányzatok részére szociális gyermekétkeztetés céljára nyújtott állami támogatást. 

A fenti pályázat keretében elnyert 348.480,- Ft állami támogatás, valamint önrész vállalásával 

az önkormányzat 18 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek nyári 

étkeztetését  tudta megoldani a nyári szünidő folyamán 44 munkanap időtartamban.   

Az étkeztetést a gyermekek részére a JustFood Kft. (Szentgotthárd, Füzesi út 7.) által nyújtott 

étkeztetés keretében valósítottuk meg 2014. június 23-tól 2014. augusztus 22-ig terjedő 
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időszakban 44 munkanap időtartamban, 695,- Ft/gyermek/nap összegben  Az étel elszállítása 

a jogosultak által ételhordóban történt. A vállalkozó a városrészeken élő jogosultak számára 

az általa ételkihordásra engedélyezett szállítójárművön szállította ki az ebédet. 
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd 2014. évi munkája: 

 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) és az intézmény 

szakmai programjában meghatározott célok, feladatok alapján végezte tevékenységét 2014-

ben is. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, 

amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-nevelési 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is 

ellát. A Szolgálat határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, munkatársai 

megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal rendelkeznek.  

A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett 

egyéb, kapcsolódó prevenciós és gyermekprogramokat is rendszeresen megvalósít (pl: 

játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek iskolai 

felkészítése, korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, „Házhoz megy a 

Mikulás” program, tartós élelmiszer adományok gyűjtése, álláskereső klub stb.). 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

A gyermekvédelmi törvény 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat 

feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, ezen belül 

a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2)
 

bekezdés kimondja, hogy a települési 

önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. 

 
2011-től a Nyugat- dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Szombathelyi 

Kirendeltségének tanúsítványa alapján, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határozatlan időre szóló 

működési engedély alapján végzi, a gyermekjóléti szolgáltatást a helyettes szülői ellátást, valamint a családsegítő 

szolgáltatást. Ágazati azonosító: S0262219. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és intézmények együttese, 

amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a 

családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már 

kiemelt gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek 

számára azt a védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi szolgáltatások 

igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a 

gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2014-ben:  

 

Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti 

rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az 

esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen 

felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket 

tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a 

lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a kiemelkedő, 

nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben támogatni tudják 

egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség feldolgozásában. Az 
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esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a Szolgálat munkatársai 

számára 2014-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.   

 

2014. március 5-én a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek eleget téve megszervezték, és megtartották az Éves 

Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Dr. Asbóth Mária a 

jogtudomány és a karitatív tevékenység kapcsolata témájában. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat működését folyamatosan ellenőrző felügyeleti szerv képviseletében 

jelen volt a programon Horváth Anita szakmai tanácsadó, a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalának munkatársa mint kötelező jelleggel meghívott személy. Az 

előadás megtartásával fő cél azon meghatározó tényező volt, hogy a jog tudományának 

ismerete elengedhetetlen a gyermekek védelmének ellátása terén, illetve a karitatív szemlélet 

nem áll külön ezen tudományágtól. A jog alkalmazása terén a karitatív jellegű tevékenység 

összeegyeztethető, mellyel hatékonyan lehet működni mind szakemberként, mind emberként 

egyaránt. A tanácskozáson részt vett az ellátási területen működő gyermekvédelmi 

tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve mindennapi munkájukat.   

 

Az intézmény 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2014-

ban a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségétől. A Szolgálat 2014. évben több alkalommal vette 

fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából. Az év során az egyes 

gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszélték a módszertani 

feladatokat is ellátó intézménnyel annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást 

jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során 

szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottak a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptak gyermekvédelmi segítséget. 

2014. évben is szoros kapcsolatot tartottak fenn a Vas Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A 

megbeszélések célja a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ellátása, a Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési tervek 

kialakítása a kiskorúak jólétének érdekében, illetve a társszakmák munkájának 

összehangolása, egymás segítése.  

 

 2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatalával is szoros kapcsolatot tartott fenn az intézmény. A súlyos fokban 

veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban szükség szerint személyes konzultációra is 

sor került a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat az év 

során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont kiskorúak 

ügyében. A Szolgálat az elmúlt évekhez képest 2014-ben is rendszeres kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal mind szakmai, gyermekvédelmi, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Az intézmény szakfeladatai nem lennének 

képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének 

javítására az intézmény fenntartója, a helyi önkormányzat, és a képviselő-testület maximális 

pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.  

 

2014. évben szabálysértési esetekben a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási 

Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével egy esetben volt közös intézkedésük. 

Ennek fő oka a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása, illetve a szülők, 

diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása.  

 
2014. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, 
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hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még hatékonyabb legyen a 

kommunikáció, és egymást segítve végezzék gyermekvédelmi tevékenységüket. A megbeszélések érintették a 

közbiztonság, a védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés-oktatás, a civil 

szervezetek szakmai területeit. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a 

helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes 

szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem került. A helyettes szülővel történt beszélgetések 

során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata ellátásával 

kapcsolatban, helyzetében negatív változás nem következett be.  

 

A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2014-ben megvalósították a tartós élelmiszer 

gyűjtést: november-december hónapokban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. A Szolgálat számára felajánlott tartós élelmiszereket 

december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő családok körében 

osztották ki. Ezen felül a Szolgálat ruha adományokkal és háztartási eszközök felajánlásával 

is segítette a családokat. A Szolgálat  a „keres-kínál” szolgáltatást is folyamatosan működteti.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjai együttműködésének bemutatása:   

 

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése céljából a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat észlelő-, jelzőrendszert működtet.  

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok, a 

bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a 

helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri 

tagok intézményeinek képviselői részt vesznek a Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottság havonta megrendezésre kerülő ülésén. A bizottsági ülés célja a 

prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló gyermekeket és családokat érintő 

információkat a tagok megosszák egymással. Az információk rögzítése a feladatok 

meghatározása és elosztása is megtörténik a résztvevő szakemberek között. A Szolgálat a 

Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság ülésének keretein belül igyekezett 

a meghívottak számára szakmai segítséget nyújtani, ezért különböző témákban előadásokat 

szervezett, ahol szakmai identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors, hatékony 

információhoz juthattak feladataik ellátása terén. Előadások témája volt a Pedagógiai 

Szakszolgálat bemutatkozása, a Szakszolgálat munkájának, céljának, felépítésének az 

ismertetése, a III. Béla Szakképzó Iskola és Kollégium TÁMOP -3.3.10. A-12-2013-0023 

„Együtt Könnyebb” pályázat céljának, mentori munka bemutatása, bűnmegelőzés, az 

internetes bűnelkövetés, zaklatás gyakorisága, veszélyforrások bemutatása, lehetséges 

megoldási, megelőzési technikák bemutatása, a szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda 

bemutatkozása, Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának előadása a pártfogó 

felügyeletről, az áldozatsegítésről, Szentgotthárd város gyermekkorú, fiatalkorú elkövetői, 

problémák feltárása, megoldások számbavétele, Egyenlő Bánásmód hatóság bemutatkozó 

előadása a hatóság működéséről, feladatáról. A tanácskozások hangulata, és a szakmák közti 

együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden szakember igyekezett saját példáival segíteni 

másokat. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozatták a jelzőrendszeri tagokat az aktuális 

jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen megbeszélték minden szakmai egység 

vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottságnak jelenleg 41 

tagja van. A jelzőrendszer tagjaira jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több esetben 

sajnos még mindig késve, kevésbé kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.: gyámhatóság 

felé irányított jelzést.    

 

Az intézmény a telefonos lelki segély szolgáltatásokhoz hasonlóan „anonim” módon képes 

segítséget nyújtani az ún. facebook oldalon, tanácsadás, meghallgatás, komplex 

segítségnyújtás kapcsán. Elmondható, hogy 2014. évben folyamatosan kértek segítséget a 
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hozzá fordulók. Az a tapasztalat, hogy az internetes felületen a gyakran súlyos problémákkal 

küzdő személyek könnyebben kérnek segítséget, mivel a szemtől-szembeni helyzet frusztráló 

hatású lehet, gondjaikat nehezebben fogalmazzák meg, vannak, akik elutasítják a személyes 

kontaktot. Nekik ideális helyzetet teremthet az említett felületen való kommunikáció, 

szorongás csökkentő módszer.    

 

Krízisesetek: 
2013. évhez képest (11 gyermek) 2014-ben 24 gyermek esetében krízis ellátásra volt szükség 

súlyos gyermek veszélyeztetettség miatt. Vezető probléma a szülők közti kapcsolati 

nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után több esetben életveszélyes állapotokhoz 

vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozása is szükséges volt, a 

bántalmazott szülőt és gyermekét Védett Házba menekítették. Következő súlyos szociális 

probléma, mely azonnali intézkedést igényelt, ismeretlen helyről költözött családok, akik 

gyermekeik lakhatását nem tudták megoldani, ezért anyaotthoni elhelyezést kezdeményeztek 

számukra, gyermekkorúak súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali fekvő betegellátást 

igényelt több esetkezelés, suiciditás is fennállt. Gyermekek fizikai ellátásának az 

elhanyagolása miatt sürgős intézkedést kellett indikálnia a Szolgálatnak annak érdekében, 

hogy a gyermekek egészségügyi veszélyeztetettsége enyhüljön, lelki – mentális 

veszélyeztetettség miatt gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeztek a szülők kapcsolati 

problémái miatt. Drogfogyasztás miatt is szükséges volt krízisellátás bekapcsolása a gyermek 

veszélyeztetettségének további megakadályozása miatt, szülő gyermek elleni fizikai, mentális 

abúzus miatt gyámhatósági intézkedés vált szükségessé, várandós anya elhelyezéséről is 

krízisellátás keretében kellett gondoskodni, mivel az anya hajléktalan volt. Az esetek 

többségét jelen pillanatban is figyelemmel kísérik, a családgondozás megvalósul. 

 

Védelembe vételek tapasztalatai: 

 2014-ben a védelembe vett gyermekek száma 12 fő volt, mely 6 családot érintett. A 

gyermekek veszélyeztetettsége főképp ebben az esetben is családi kapcsolati problémák miatt 

alakult ki. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak 

élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatok megvalósítása érdekében az intézmény a komplex szakvéleményt minden 

esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.   

 

Alapellátás célja, tapasztalatai: 

A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 

valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A gyermekjóléti 

alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében egyrészt azon családok 

támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik felnevelésében nélkülözik a szükséges 

feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a védelem 

biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. 

Az elmúlt évben is fő cél a gyermekjóléti szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt. 

Amennyiben a Szolgálattól segítséget kértek kiskorúakkal kapcsolatban és ha szükséges volt a 

család gondozása, elsősorban alapellátás keretein belül kezelték az adott problémát. A 

gyermekvédelmi intézkedés következő lépcsőfokát, a védelembe vételt csak abban az esetben 

kezdeményezték, ha a gyermekek veszélyeztetettsége kialakult, azt a törvényes képviselő 

megszüntetni nem akarta, és hatósági beavatkozás mellet a szülő, vagy akár a gyermek 

számára magatartási szabályok előírásával megszüntethető volt a problematikus helyzet. 

Tapasztalataik szerint a szülők többsége az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen 

fogadta, biztonságban folyt a családok szociális, mentális ellátása 2014-ben is. A 

Gyermekjóléti Szolgálat részéről ezen ellátási forma keretein belül nagymértékben 

megszüntethető a családban kialakult konfliktusos helyzet, ha a szülő együttműködést tanúsít. 

A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tartott olyan esetekben, ahol szükséges volt az 
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adott családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges 

családgondozás folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen 

megismerjék az adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet 

kidolgozni a kiskorúak veszélyeztetettségnek, vagy hátrányos helyzetének megelőzése, 

korrigálása, megszűntetése érdekében. Az alapellátás keretében végzett családgondozás 

megkezdése előtt és szüksége szerint, közben is megtartották ezen megbeszéléseket.   

 

Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:  

2014. évben 53 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal 

kapcsolatba. Hosszabb-rövidebb ideig kapcsolatban voltak ezen kiskorúakkal és az őket 

körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében 

nyújtottak segítséget, de krízisellátás is megvalósul ebben a formában.   

2014. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati 

nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan 

hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási problémák, 

kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások 

problémáinak kezelése valósult meg.   

 

Iskola hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati: 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség 

teljesítésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi LXVI. törvény következtében a 

szentgotthárdi oktatási intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. Az iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás 

szabálysértési eljárást von maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási 

támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig 

indokoltságtól függően elrendelhetik a gyermek védelembe vételét. Más deviáns 

magatartásformák megnyilvánulása esetén a fiatalkorú párfogó felügyeleti ellátása is 

megvalósulhat.  

2014. évben összesen 8 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan 

hiányzásokat. Szentgotthárdon a legtöbb jelzést a III. Béla Szakképző Iskola küldött. 

Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

küldik a tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzásokról 

küldik csak a jelzéseket. A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a kapcsolatot a 

jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a családi 

pótlékkal kapcsolatos változásokról. Azon diákok esetében, akik hajlamosak az iskolai 

szabályokat megszegni, fokozottabban kellene figyelni a hiányzásokra, azok okára, és 

szükséges lenne időben jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé, mivel a súlyos devianciákat 

preventív jelleggel már nem lehet kezelni, tartós iskolakerülés, lelki, mentális problémák is 

kialakulhatnak időközben. Ezen problémák enyhítése sürgősségi vagy krízis állapothoz 

vezethetnek. A Szolgálat a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala Járási 

Gyámhivatala, illetve a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala segítségét is 

kérte az iskolában dolgozó szakemberek felkészítésére, hogy mikor, miképp, milyen 

formanyomtatványon tegyék meg jelzéseiket.  

 

Szociális, gyermekjóléti ellátás szempontjából feltérképezés: 
A Szolgálat tavaly is bekérte a nevelő – oktató intézményekben ismert veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű kiskorúak adatait. A beérkezett információkból kiderült, hogy a 

jelzőrendszeri tagok 16 fő veszélyeztetett és 69 fő hátrányos helyzetű gyermeket és 25 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket jeleztek. A jelzett kiskorúak nem jelentek meg új 

esetként, mivel a Szolgálat már kapcsolatban állt a gyermekekkel és azok szüleivel. Az előző 

évhez viszonyítva a veszélyeztetett gyermekek száma növekedett. A hátrányos helyzetet 

jelentő probléma nagyobb arányban a gyermekek egészségi állapota, tartós betegségei 

(cukorbetegség, szíveredetű betegség, asztmatikus megbetegedés, látás rendellenesség, 
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allergiás betegség, SNI). A hátrányos helyzetű gyermekek közt gyakori a szülők válása 

következtében kialakuló anyagi problémák felmerülése. A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében a gyermekek szüleinek alacsony iskolai végzettsége, foglalkoztatási 

nehézségek és anyagi eredetű problémák is nehézséget jelentenek az adott családnak.  

 

Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás: 
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi 

környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított 

szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól 

eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont 

nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető 

körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. 

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok 

miatt nevelésbe kerültek. Szükség esetén részt vesz a kialakult problémák megoldásában. Az 

intézmény 2014-ben mindössze 1 nevelésbevett gyermek esetében tart kapcsolatot a 

szülőjével. A gyermek családba való visszakerülésére nincs esély, mivel a szülő súlyos 

mentális zavarral küzd, együttműködésre képtelen, külföldön tartózkodik. 

 

Családba fogadás tapasztalatai: 

A családba fogadás célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi 

ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, 

gondozza és nevelje. 

A Szolgálat 2014-ben összesen 3 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot. 2 gyermek 

esetében az anyai nagyapa vállalta a gyermekek gyámi feladatainak ellátását. A 3 gyermek 

közül 2014. évben 2 esetben szűnt meg a családba fogadás a komplex családgondozásnak 

köszönhetően. Kiskorúak eredeti családjukba visszakerülhettek, mivel a szülők a korábbi 

rossz szociális helyzetűket korrigálták. Azóta főállású munkaviszonnyal, lakhatással, biztos 

jövedelemmel rendelkeznek. A gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt.     

A Szolgálat 2014-ben 1 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatba került, 

aki kezdetben nem az ellátandó területen élt, Magyarország keleti részéről költözött 

Szentgotthárdra. A várandós édesanya rövid ideig élt barátoknál Szentgotthárdon, majd 

helyzete miatt a Szolgálat közbenjárására anyaotthonos elhelyezést kapott. Tartós ellátása, 

jogi, mentális, pszichológiai, egészségügyi, szociális megsegítése folyamatban van.  
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Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai: 
A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása. Az intézmény e mellett önálló szakmai módszertani programmal rendelkező 

kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális ellátást. Szükség szerint 

gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott személy, kérésére a Szolgálat segítséget 

nyújt problémás ügyeinek jobb megértéséhez, megoldásához. Szociális, mentálhigiénés 

szaksegítséget az intézménytől azonnal igénybe vehet a kliens, a jogi, pszichológiai stb. 

szaksegítséget továbbirányítással oldják meg. A kapcsolattartási ügyeletnek komoly keretei, 

szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartani a gyermek érdekében. Ezen 

lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el, kérik a Szolgálatot, hogy biztosítsa a 

kapcsolattartásra jogosult és kötelezett számára a nyugodt, stabil helyzetben megvalósuló 

találkozások létrejöttét. 2014-ben 2 gyermek esetében biztosított a Szolgálat kapcsolattartásra 

megfelelő helyet és szaksegítséget az adott személyek számára. Minden esetben a 

találkozások problémamentesen megvalósultak.  

 

A Szolgálat minden évben egyhetes Menő-Manó nyári napközbeni tábort szervez az ellátási 

területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

A Szolgálat havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. 

 

Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata: 

2014-ben Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és a 

gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósult meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen 

felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét, hogy a családsegítő szolgáltatást ellátó 

családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. Családsegítés szakfeladatot ellátató kollégákkal az 

alapellátások terén is szoros a Szolgálat kapcsolata, hisz a gyermekek hátrányainak, 

veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a szociális tanácsadás. Egy család 

esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt van külön kapcsolattartás a 

családsegítő szolgáltatással. 2014-ban számos új jelzés esetében mind a gyermekjóléti 

szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó együttesen 

vette fel a kapcsolatot a családokkal.  

 

Programok: 

 

Nyári gyermektábor: 2014 nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári táboroztatása. 

A Szolgálat a táboroztatást ismét térségi szinten valósította meg. A térségi hivatalok 

anyagilag és erkölcsileg is támogatták a program megvalósítását. A tábor egy hétig tartott, 

naponta 31 gyermek töltötte ott a szabadidejét, ebből 8 fő szentgotthárdi kiskorú volt. Az egy 

hét alatt a fő szempont a tavalyi évhez hasonlóan a gyermekek egymásközti pozitív 

együttműködésének fejlesztése volt, burkoltan az agresszivitás mértékének csökkentése egy 

nagyon hatásos módszerrel, a humánumra való neveléssel és a kortárs kapcsolatok 

erősítésével.  

 

Házhoz Megy a Mikulás: 2014-ben is megrendezésre került az intézmény hagyományos 

Mikulás programja. Összesen 21 gyermekhez látogatott el a Mikulás. 

 

Játszóház: 2014-ben 4 alkalommal valósult meg a játszóházi foglalkozás, különösen nagyobb 

ünnepek köré szervezték ezt a foglalkozást. Decemberben képzőművészeti és meseterápia 

alkalmazásával valósult meg a foglalkozás.   

 

Turi: A Szolgálat természetbeni segítségnyújtás, adományok közvetítésével is igyekszik 

segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a 

településen. Amennyiben lehetőség van rá, minden hónapban előre meghirdetett időpontban 



 160/171 

használt ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruhaadományokon felül játékokat, illetve 

felajánlott tartós használati cikkeket, bútorokat biztosít az intézmény. 2014 decemberében az 

előző években nem tapasztalható összefogás hatására a Szolgálathoz nagyon sok ruha, tartós 

élelmiszer adomány érkezett, melyből jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális 

szempontból rászorulók körében.  

 

Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetik ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtenek a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a 

felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskola eszközöket eljuttassák a 

Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti 

Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges eszközöket, 

vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az évek során az adott iskolai eszköz 

elhasználódott. 

 

Ifjúsági körút: 2014-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezésű prevenciós program, 

aminek célja Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése”, akik az iskolai órák után, 

több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2014-ben a Szolgálat havi egy 

alkalommal tette meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel 

találkoztak, továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott iskolájuk - 

elsősorban középiskolai intézményekről volt szó - szabadidős programokat szervezhetne 

számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns viszonyokkal tavaly nem 

találkoztak. 

 

A Szolgálat a programjait plakátokon is hirdeti, de az intézmény honlapján is megtalálhatók, 

valamint a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak az érdeklődök. A 

Szolgálat 2009-től a csaladsegito.szentgotthard.hu weboldalon is elérhető, mely folyamatosan 

frissül az aktuális információkkal. 

 

 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014. augusztus 26-án végzett módszertani 

ellenőrzése eredményeképpen megállapította, hogy a gyermekjóléti szolgálat elhelyezése, 

tárgyi feltételei megfelelőek, a családgondozók szakmailag felkészültek, a családok 

iratanyagainak áttanulmányozása során megállapítható, hogy a szükséges, jogszabály által 

előírt nyilvántartási rendszert használják. Hiányosságok tapasztalhatóak voltak az adatlapok 

vezetése során, de azok nem befolyásolták a gondozás menetét, a családgondozás folyamata 

nyomon követhető. A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak munkája megfelelő 

színvonalú. 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szentgotthárd ellenőrzése alapján 2014 novemberében az alábbiakat állapította 

meg: 

- A gyermeki jogok érvényesülése érdekében a szolgálat munkatársai törekednek a 

veszélyeztetettség megelőzésére, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére. 

Maximális segítséget adnak a szülőknek életviteli problémáik rendezéséhez, gyermekeik 

neveléséhez. Ennek érdekében szorosan együttműködnek a családsegítős kollégákkal, az 

önkormányzatokkal, a társintézményekkel, a jelzőrendszer tagjaival, civil szervezetekkel. A 

szülőket tájékoztatják a különféle támogatási formákról, ellátásokról, segítik őket a hivatalos 

ügyeik elintézésében, a gyermeknevelési problémák megoldásában, a családi, iskolai 

konfliktusok kezelésében. Súlyos veszélyhelyzet esetén hatósági eljárást kezdeményeznek. 
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- A gyermekjóléti szolgálat vezetője és munkatársai azt tapasztalják, hogy ellátási területükön 

a jelzőrendszer jól működik. 

- A gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülői ellátás működéséhez a személyi és tárgyi 

feltételek biztosítottak, azok megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásainak, és a működési engedélyben 

foglaltaknak. Az intézmény alapdokumentumai tartalmi és formai szempontból egyaránt 

megfelelőek, módosításukat a változások szerint elvégezték. A Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai munkája jó színvonalú. Az intézmény vezetője a hatékonyabb munka érdekében jó 

kapcsolatra törekszik a gyámhatóságokkal és a társintézményekkel. A munkatársak 

tevékenységét megfelelően koordinálja, és rendszeresen ellenőrzi. A családgondozók 

maximálisan igyekeznek ellátni a törvényben és a kormányrendeletben meghatározott 

feladataikat. Valamennyi munkatárs felkészült, elkötelezett szakember, akik a jogszabályok 

betartásával, de mindenkor a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, nagy empátiával végzik 

feladatukat. 

- Javasolt a módszertani ellenőrzés kapcsán említett, a szolgálatnál vezetett dokumentációk 

kiegészítése és az alkalmazottak munkaköri leírásának részletesebb kidolgozása. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a fenti ellenőrzések kapcsán javasolt 

intézkedéseknek még 2014. év folyamán eleget tett. 

 

A tárgyévben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál gyermekvédelmi szakmai 

ellenőrzésre nem került sor. 

 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

 

2015. évben továbbra is folytatódik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Ifjúsági Körút 

elnevezésű prevenciós programja. Fontos, hogy heti rendszerességgel valósuljon meg a 

program mind a téli, mind a nyári időszakban. Az ifjúsági körút remek lehetőséget nyújt a 

Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során megismertesse őket magával az 

intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújt nekik át, melyen az intézmény elérhetőségei is 

szerepelnek. A városban csellengő fiataloknak szabadidős tevékenységet tud ajánlani, de 

emellett a továbbiakban is javasolt lenne egy közösségi tér megvalósítása. 

 

2014-ben a Szolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus tanácsadásra a 

Tanácsadás-sztg közösségi oldalon. A Szolgálat célja olyan információk megjelenítése a 

közösségi oldalon, ami segítségül szolgálhat a fiataloknak. 

 

2015-ben legfontosabb jövőbeli cél a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet megfogalmazása szerinti, nem kötelező 

jelleggel kialakított iskolai szociális munka bevezetése. Az iskolai szociális munka egy 

lehetőség a szociális munka keretein belül mentálhigiénés szaktudás felhasználásával. A 

nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekeknek, családjaiknak és a diákokkal foglalkozó 

szakembereknek nyújt támogatást azzal, hogy segíti a gyermeket a korának megfelelő, a 

tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a nevelési-oktatási intézményekbe való 

beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi 

kötelezettségét akadályozó tényezők feltárásában, azok megoldásában, a gyermek későbbi 

munkavállalásának kibontakozásának lehetőségében, a gyermek, a család, és a pedagógus 

szükségletének felismerésében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, nevelési problémák esetén a gyermeket és 

családot érintő konfliktusok feloldásában. 
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6. A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia főbb pontjainak bemutatása 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája három 

prioritást jelöl meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát 

meghatározzák: prevenciós programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem. 

Utóbbi talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén, nem csak az ifjúság áldozattá 

válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen fontos cél annak megelőzése, 

hogy bűnelkövetőkké váljanak.  

 

A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a 

dokumentum, mivel ez a fiatalok körében jelenleg is nagy gondot okoz. Felmérések, 

kikérdezéses módszerek alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a 

problémáról. A drog Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre nem 

jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket. 

A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, megelőzéssel is. 

 

A Szentgotthárdi Rendőrőrs a bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordít a 

társszervekkel és az önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az 

„Iskola rendőre” program, a III. Béla Szakképző Iskolában bűnmegelőzési tanácsadó 

működik, ezek keretében ad a rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel 

kapcsolatban az intézményekben tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a 

családon belüli erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése 

bűncselekményét. 

 

A korábban változó gyakorisággal működő Ifjúságvédelmi Őrjárat helyett a Szentgotthárdi 

Rendőrőrs havi rendszerességgel ifjúságvédelmi akciókat szervez a fogyasztóvédelem és a 

gyámügyi terület részvételével. Ennek során és ezen kívül is rendszeresen ellenőrzik a 

szórakozóhelyeket. 

 

A dokumentum feladatként fogalmazza meg, hogy a Családvédelmi és Egészségnevelő 

Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az 

iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel, 

bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek feltárását és jelzését, a problémák 

megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi esetek megtárgyalását. 

 

A Koncepció is leszögezi, hogy a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a 

közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda 

tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének 

fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és a polgárőrök segítségével végzik. 

 

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

 

A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az 

őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári 

táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére. 

2014. évben az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas táborát 70.000,- Ft-tal, az 

Alapítvány a 100 éves Szentgotthárdi Gimnáziumért „Három ország nyári tábor” 

elnevezésű programjának megszervezését 80.000,- Ft-tal, a Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány nyári művészeti táborát 195.000.- Ft-tal segítette a város. Az izolai kézilabdás 

nyári táborozás kapcsán a Sportbarátok Egyesületének a fiú csapat táboroztatásához 200.000,- 
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Ft-ot, a Szentgotthárdi Kézilabda Klubnak a lány csapat táboroztatásához 100.000,- Ft-ot 

biztosított az Önkormányzat. Hasonlóképp támogatta az Önkormányzat a Szentgotthárdi 

Evangélikus Egyházközség nyári hittantáborát 30.000,- Ft-tal, valamint 50.000,- Ft-tal a 

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület szervezésében megrendezett Nagyszülők és Unokák 

Nemzetközi Sportnapját. A táboroztatáson kívül az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 

gyermeknap és sportnap szervezésére is kapott az önkormányzattól 60.000,- Ft támogatást. 

Az egyik legaktívabb egyesület e téren a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete, 

mivel ők hosszú évek óta foglalkoznak hátrányos helyzetű és eltérő tantervű oktatásban 

részesülő gyermekek patronálásával, korrepetálásával – teljesen ingyen. 

A településrészeken működő civil szervezetek (pl.: Rábafüzesért Egyesület, Farkasfa 

Jövőjéért Egyesület) és a városrészi önkormányzatok egyes rendezvényein is külön 

figyelmet kapnak a gyermekek, ilyenek egyebek közt a húsvéti, gyermeknapi, vagy 

karácsonyi rendezvények.  

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek 

részére, amelyek mind a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését célozzák meg. 

Ünnepekhez, népszokásokhoz, nagyrendezvényekhez kötődő játszóházakat kínáltak az év 

folyamán a gyerekeknek, melyekben törekedtek arra, hogy a régi, hagyományos értelemben 

vett játszóházi programokon túl új élményeket, ötleteket, lehetőségeket is kínáljanak. A 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület június 23 és augusztus 16 között 2014-ben is megszervezte 

a Gotthárdi Vakáció programjait. Öt héten át, öt különböző táborba várták a gyerekeket, ahol 

sok érdekes, hasznos és szórakoztató programot kínáltak számukra. A táborok továbbra is 

nagy népszerűségnek örvendenek mind a gyerekek, mind a szülők körében. Ezekben a nyári 

táborokban kézműves foglalkozások, sport- és táncprogramok, hagyományőrző és kulturális 

ismeretek gazdagítják a résztvevő gyermekek élménytárát. A programsorozatba a 

szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével bevonták a hátrányos 

helyzetű gyermekeket is, amit a GYIA pályázaton elnyert pénzből tudtak finanszírozni. 
 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2014. 

évi ellátásáról szóló értékelést. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Szentgotthárd, 2015. május 18. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 
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BESZÁMOLÓ 
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési 

tervének megvalósulásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 2011-ben fogadta el a „Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai Koncepciója 2011-2015 és Ifjúsági Cselekvési Terv” című anyagokat. A 

koncepció és a cselekvési terv elsődlegesen a 14-29 éves korosztályt érinti, a rájuk vonatkozó 

megvalósítandó célokat és elképzeléseket fogalmazta meg, egyaránt foglakozik az oktatási 

intézményekben tanulókkal, valamint azokkal is, akik már az iskolapadokból kikerültek és 

felnőtt életüket megkezdték (családot alapítottak vagy dolgoznak esetleg munkakeresők).  

 

A koncepció a stratégiai célok megvalósítása érdekében kilenc pontot határozott meg, ezek: 1. 

- oktatás, képzés, nevelés, 2. - kommunikáció és média, 3. – egészség és sport, 4. - 

közművelődés, szabadidő eltöltése, 5. - munkavállalás, pályakezdés, 6. - társadalmi 

tevékenység, érdekképviselet, 7. - közösségi tér biztosítása, 8. – Ifjúságvédelem, 9. – lakáshoz 

jutás.  

 

A koncepciót vizsgálva és látva a stratégiai célokat elmondható, hogy egy átgondolt, 

széleskörű és hosszú távú koncepciót sikerült kidolgozni és elfogadni. Az elmúlt években 

ugyanakkor történtek olyan változások, amelyek hatással voltak az ifjúsági koncepcióban 

megfogalmazottakra - elsődlegesen a megvalósítás felelőseit érintve, valamint helyszíneket és 

humán erőforrást is. Talán a legfontosabb változás, hogy ismét van olyan személy (sport és 

ifjúsági ügyintéző), aki az ifjúságot érintő ügyeket koordinálja és segíti.  

 

A város Ifjúsági koncepciója és Cselekvési terve továbbra is letölthető a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal honlapjáról: 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzat-

kapcsolatarol-tudni-erdemes.html 

 

A részletes beszámoló a koncepcióban megfogalmazott és megvalósult célokról, feladatokról 

az előterjesztés 1. számú mellékletében található. 

 

Terveink szerint a koncepció és a cselekvési terv aktualizálására, illetve a 2016-2020. 

időszakra történő átalakítására 2015. novemberében visszatérünk, addig több fórumon / 

csatornán is szeretnénk megkérdezni közvetlenül az ifjúságot illetve az érintett szervezeteket is 

arról, hogy miként tudjuk városi szinten elősegíteni az ifjúsági élet fejlődését. Ehhez 

tisztelettel kérjük és várjuk a Képviselő-testület javaslatait / tanácsait is. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzat-kapcsolatarol-tudni-erdemes.html
http://hivatal.szentgotthard.hu/onkormanyzat/minden-amit-az-ifjusag-es-az-onkormanyzat-kapcsolatarol-tudni-erdemes.html
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 

Ifjúságpolitikai koncepciójának és Cselekvési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót 

elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

………………….. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2015. május 18. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Beszámoló 

 

 

1. Oktatás, képzés, nevelés 

 Ahogy a koncepcióban olvasható: „A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben 

tartásához alapfeltétel a magas színvonalú oktatás és képzés biztosítása”  ennek a 

feltételnek a város teljes mértékben próbál megfelelni, mivel az oktatási és nevelési 

intézmények tekintetében a helyi fiatalok számára teljes mértékben biztosított a 

közoktatás egészen a középiskolai szintig (óvoda, általános iskola, középiskola, 

szakképző iskola) 

 A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium a képzések tekintetében folyamatosa 

próbál alkalmazkodni a helyi specifikus igényekhez  erre kiváló bizonyíték Opel 

gyár igényeinek megfelelő automatikai műszerész, mechatronikai technikus, 

villanyszerelő képzések, de a képzési kínálat szintén próbál igazodni a város és 

térségből fakadó népszerű és keresett munkahelyekhez (informatikai, faipari, 

gépészeti, vendéglátó és idegenforgalmi, kereskedelmi képzések) 

 Fontos még itt megemlíteni a duális gépészmérnökképzést Szombathelyen, ami a helyi 

diákok számára szintén előrelépési lehetőséget jelent, ugyanis a diploma megszerzését 

követően akár a helyi Opel gyárban is kaphatnak munkát, az egyetemi tanulmányaikat 

pedig támogatják. 

 A helyi vállalkozások is megfelelő helyet biztosítanak a diákok számára gyakorlati 

lehetőségek szempontjából. 

 Az idegenforgalomhoz és vendéglátáshoz szükséges képesítésre is van lehetőségük a 

szakképző iskolában az ez irányba továbbtanuló gyerekeknek. 

 Fontos része ennek a pontnak: „Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, 

akár értelmi, testi vagy területi alapú az egyenlőtlenség. A hátrányos helyzetű, 

oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási, művelődési, szórakozási 

lehetőségeinek növelése speciális programokkal”.  2015-ben remek példa volt erre, 

hogy a Széchenyi iskolából 50 gyerek részt vehetett Budapesten a Láthatatlan 

kiállításon, ahol megtapasztalhatták milyen a fogyatékkal élő emberek élete, ez a 

program a Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal közreműködve 

valósulhatott meg (a költségeket is ők állták). Hasonló programok a gyerekek számára 

az idei tanév végére, jövő tanév elejére még várhatók.  

 A Pannon Kapu Kulturális Egyesület gyermekek számára kínált bizonyos programjai 

is szem előtt tartják az esélyegyenlőséget ilyen események: Megacsillag 

tehetségkutató, különböző rajzpályázatok, farsang, ünnepekhez kapcsolódó programok 

(Mikulás, karácsony, húsvét, gyereknap). 

 Az Erzsébet táborok is rendkívül hasznosak a hátrányos helyzetű és nehéz anyagi 

helyzetben élő fiatalok számára a megfizethető táborozás szempontjából. 

 A köznevelési intézményekben az SNI-s tanulók számára főállású szakemberek végzik 

a különleges módszert igénylő tanulók oktatását, fejlesztését. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fő tevékenysége mellett egyéb feladatokat 

is ellát, ilyenek prevenciós- és gyermekprogramokat, illetve mentálhigiénés ellátást is 

rendszeresen megvalósít. 

 A prevenció területén kiemelten fontos, különböző programokkal próbálják ezt 

elősegíteni (pl. EFI – prevenciós előadások, egészség-, sportnap, rendőrségi 

prevenciós programok) 

 A nyári táborok szervezésébe, koordinálásába és lebonyolításába is bekapcsolódik az 

önkormányzat, önkormányzati intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és civil 
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szervezetek  Tervezett nyári táborok Szentgotthárdon: PKKE táborai: Csak csajok 

tábor (2015. 07. 06 – 2015. 07.10.), Színes Napok Tábora (2015. 07. 20 – 2015. 07. 

24.), Mesterségek Tábora (2015.08.10 – 2015.08.14.), Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum: Nyári olvasótábor (2015.06.22 – 2015. 06. 26.), Móra Ferenc Városi 

Könyvtár és Múzeum (Rábafüzes Fiók): Német Nemzetiségi ifjúsági tábor 

(2015.07.06 – 2015.07.10., 2015.07.20-2015.07.24), Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Tábor: (2015.06.22 – 2015.06.26.), Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany 

János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája: Csodaszarvas tábor Rábahidvég (2015. 

06.22- 2015. 06. 24.), Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI: Művészeti 

tábor (2015. 08.10-2015.08.16.), St.Gotthard Spa&Wellness: Nyári élmény 

tábor(hetente 2015. június 21-től). 

 A nyár fontos feladatai közé tartozik a szociálisan rászoruló gyerekek étkeztetésének a 

biztosítása, aminek megszervezéséről, évről évre gondoskodik az Önkormányzat. 

 A közoktatási intézmények átszervezése következtében a város lehetőségei jelentősen 

korlátozódtak ezen a területen, de ugyanakkor az intézmények üzemeltetésére és 

fenntartására továbbra is jelentős anyagi forrást biztosít a település. 

 A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot segíti a rászoruló fiataloknak, hogy a 

felsőoktatási tanulmányaikat támogassa és ezzel a költségek területén segítséget 

nyújtson. 

  a legújabb pályázat a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj, ami a Szentgotthárdon 

tanuló (nemcsak a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező) középiskolai korosztály 3. és 

4. évfolyamos tanulói, valamint felsőfokú tanulmányaikat folytató, szentgotthárdi 

lakóhellyel rendelkező, 26 évesnél fiatalabb első diplomájukat szerző hallgatókat 

támogatja.  

 

2. Munkavállalás, pályakezdés 

 A fiatalok számára rendkívül fontos, hogy az iskola elvégzését követően megfelelő 

munkát találjanak.  

 Az önkormányzat lehetőségeihez képest támogatja a fiatalok számára a munkába 

állást, az otthonteremtést, családalapítást  új munkahelyek teremtése, első lakáshoz 

jutók támogatása. 

 A diákmunka is említésre kerül a koncepcióban, ebben fontos siker, hogy 2013-tól 

nyaranta folyamatosan alkalmaz a szentgotthárdi diákok közül szervezett keretek 

között diákmunkásokat a Közös Önkormányzat Hivatal is (amennyiben ehhez a 

szükséges forrásokat megkapja). 

 A Közös Önkormányzat Hivatal évről évre biztosít szakmai gyakorlatra lehetőséget 

szentgotthárdi és környékbeli felsőoktatásban tanulóknak számára, ami egyrészt 

segítség a diploma vagy az oklevél megszerzéséhez, másrészt az itt szakmai 

gyakorlaton megismert diákok közül később többen köztisztviselői jogviszonyt is 

létesítettek már az intézményben. 

 A középiskolások számára kötelező közösségi szolgálatot teljesítése a tanulmányaik 

során, hiszen ez feltétele már az érettségi vizsgának  melyet több intézményben is 

teljesíthetnek a diákok (ilyen lehetőségek: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás 

Egyesület, Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület, Szentgotthárd-térvidéki 

Munkások és Lelkesek Egyesülete, Városi Gondozási Központ) 

 

3. Egészség és sport 

 A fiatalok számára nagyon fontos területet képvisel az egészség és a sport. 

 Fontos, hogy fiatal korukban kialakuljon bennük a tudatos életvitel melynek szerves 

része ez a két terület. 
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 A sport és ifjúsági referens egyik legfontosabb feladata a diákok számára hasonló 

programok szervezése, valamint a testnevelő tanároknak a megfelelő segítségnyújtás a 

diákolimpiai versenyek területén. 

 A Vörösmarty Mihály Gimnázium tagja a TE IS programnak, melynek legfontosabb 

célja az iskolai testmozgásprogramok folyamatos szervezése, az iskolai önkéntesség 

elterjesztése,a befogadó szemlélet erősítése, az iskolarendszer számára alkalmazható 

programot építsen fel, ami hozzájárul a diákok egészségesebb életviteléhez. 

 Az iskolák a rendőrséggel karöltve folyamatosan rendeznek prevenciós programokat a 

diákoknak. 

 Az ifjúsági védőnő szervezésében életvezetési ismeretekkel és készségekkel 

gyarapodnak a diákok, valamint rendszeres alap szűrővizsgálatokat is biztosít a 

számukra. 

 A helyi Ifjúsági Vöröskereszt is rendkívül aktívan működik a városban, évről-évre 

sikeresen vesznek részt a regionális és országos elsősegélynyújtó versenyeken, illetve 

programokat, bemutatókat és versenyeket is szerveznek, valamint együtt működnek a 

helyi mentőszolgálattal is, ahova az ifjú vöröskeresztesek önkéntes gyakorlaton is 

részt vehetnek. 

 A sport szempontjából is az aktív városok közé tartozik Szentgotthárd, az ifjú 

sportolók egyesületi keretek között focizhatnak, kézilabdázhatnak, atletizálhatnak, 

tekézhetnek, úszhatnak, kick-boxozhatnak, sakkozhatnak, asztaliteniszezhetnek illetve 

íjászkodhatnak is. 

 A diákok rendszeres résztvevői a megyei és országos diáksport versenyeknek is (2015-

ben megyei versenynek is otthont adott Szentgotthárd, úgyhogy a város is megpróbál 

minél aktívabban részese lenni a megyei diáksport életnek). 

 A városi sportrendezvények is kiváló alkalmak a diákok számára arra, hogy 

sportolhassanak. 

 A sporttelep végleges kialakítása után (öltöző, műfű, csarnok) megfelelő helyszín lesz 

az ifjú korosztály számára kulturált sportolása számára. 

 A nyári táborok közül is szép számban válogathatnak a szülők és a gyerekek, a 

különféle tematikus táborok között vannak olyanok, amik részben a sport is érintik. 

 

4. Közművelődés, szabadidő eltöltése 

 A közművelődés tekintetében Szentgotthárdon jelenleg leginkább a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Csákányi László 

Filmszínház látja el ezeket a feladatokat  a kínálat tekintetében megtalálhatók az 

ifjúság számára szóló színházi előadások, mozifilmek, tematikus táborok, különféle 

ifjúságnak szóló rendezvények, szakkörök, ifjúságnak szóló pályázatok. 

 Az átalakítást követően a mozit a fiatalok nagy számban veszik igénybe szórakozás 

lehetőségként, a moziműsor összeállításakor a legkisebb korosztálytól a felnőtt 

korosztályig mindenki saját érdeklődési köre alapján tud a filmek között válogatni és 

mindenki meg találja a számára szimpatikus alkotást. 

 A városi kulturális és szórakoztató rendezvények területén is a helyi ifjúság széles 

skálája számára próbálják biztosítani a kulturált szórakozási lehetőségeket, ilyen 

rendezvények  PKKE tematikus eseményei, Hopplá fesztivál, Szerelmesek 

fesztiválja, gyerekeknek és ifjúságnak szóló napok (gyereknap, ifjúsági nap), Tavaszi 

fesztivál, Szentgotthárdi Történelmi Napok. 

 Szentgotthárdon a zene után érdeklődő ifjúság számára zeneiskolai keretek biztosított 

a zenetanulás, melynek pozitív hatása: a zene megszerettetése, a pozitív zenei 

élmények kialakítása, zeneélvező közönség utánpótlásának kinevelése. Másrészről 

pedig a tehetséges tanulókat zenei pályára irányítása. Az iskola művészeti 

csoportjaiban (fúvósok, vonószenekar, énekkar) a tanulók számára biztosított a 

művészeti fejlődés.  
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 Az egyik legfrissebb fejlesztésként meg kell említeni még a múzeum új rendszerben 

kialakított új lehetőségeket is (az ifjúság számára is), ami szintén kapcsolódik a 

közművelődéshez területéhez (folyamatban lévő fejlesztések)  Szentgotthárdi csata 

terepasztal, Hadiösvény interaktív történelmi program, kiállítások. 

 

5. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet 

 Iskolai színtereken működnek diákönkormányzatok, de szükségük van egy segítő 

iránymutatásra (diákönkormányzatot segítő tanárok, sport és ifjúsági referens), hogy 

miben is tudják hatékonyan és megfelelően képviselni a diákság érdekeit valamint 

miként tudják tartalmas programokkal megtölteni a tanévet. 

 Minden iskola működtet diákönkormányzatot, többször felvetődött már azon 

elképzelés, hogy a városban működhetne városi diákönkormányzat  a megkérdezett 

iskolai diákönkormányzatoknak is tetszett az ötlet, úgyhogy a következő tanév 

szeptemberében kísérleti jelleggel elkezdődi működését egy minden iskolát 

egybetömörítő diák-önkormányzati hálózat. 

 

6. Közösségi Tér biztosítása 

 Korábban már működött hasonló közösségi tér a városban (FIKUSZ) a kezdeti sikerek 

ellenére, azonban a gyerekek aktivitása és érdeklődése sajnos elmaradt a kezdetihez 

képest. 

 Ennek az újbóli kialakítása meggondolandó lenne, azonban több dolgot figyelembe 

kell venni a kialakítással kapcsolatban  megfelelő helyszín, olyan berendezések, 

játékok, amit a ifjúság vonzónak találnak, fenntartás, üzemeltetés. 

 Azonban a gimnázium TE IS program pályázat keretein belül ismét lehetőség nyílik 

hasonló helyiség kialakítására, ami a gimnázium egyik termében kerül a jövőben 

kialakításra  az ide meglévő eszközöket a pályázat biztosítja (laptop, nyomtató, 

tablet, x-box videojáték, sporteszközök, egyéb tartozékok), így ez a korábbihoz 

hasonló közösségi tér lehet a gimnazisták számára. 

 A legifjabb generáció számára fontos közösségi térnek számítanak a játszóterek, 

melyeknek az állapota az utóbbi időben sokat javult, szinte kifogástalanok  

örömteli, hogy az idei évben már van egy felelős személy (polgárőr), aki nap, mint 

nap ellenőrzi a játszóterek állapotát, ha szükséges a felmerülő problémákat elhárítja, 

vagy jelzi az illetékesek felé. 

 A sportolásra alkalmas tereket is ideálisak a közösségi térként működő funkcióra is  

műfüves labdarúgó pálya (folyamatban), sportcsarnok, futópálya (a műfüves pálya 

kialakítása után, ennek a megvalósítása is várható, természetesen igazodva az anyagi 

lehetőségekhez) de kiváló „tér” a Hársas tó és környéke is (főképp az ott kialakuló 

kulturált körülményekkel). 

 

7. Ifjúságvédelem 

 Az ifjúságvédelmi feladatokat Szentgotthárdon elsősorban a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat látja, el  a szolgálat ellátja gyermekeket ellátó 

egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat. 

 A különféle prevenciós programok és foglalkozások is segítséget biztosítanak az 

ifjúság számára a helyes életvitel és életszemlélet kialakításában.  

 Szentgotthárdon is Ifjúságvédelmi Őrjárat ma Ifjúsági körút néven működik a 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat közreműködésével, illetve hasonló 

feladatokat a rendőrség és a polgárőrség lát el városunkban. 

 

8. Lakáshoz jutás 
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 A Fiatal Házasok Otthona egy kidolgozott rendszer, csak eddig nem tudott 

megfelelően működni  a rábakethelyi laktanya kapcsán merült fel aktuálisan a 

megvalósítása lehetősége.  

 

9. Kommunikáció és média 

 A mai rohanó világban a kommunikációnak és a médiának fontos szerep jut  az 

ifjúság vonatkozó információk és hírek színterei a Szentgotthárd tekintetében a helyi 

újságban, televízióban, az Önkormányzat és intézményei honlapján illetve facebook 

oldalán jelennek meg. 
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