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létrehozásának tapasztalatai. Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett 
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18. Az intézmények közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási, felújítási 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 



 

Tárgy: Fogászati kezelőegység beszerzése az I. sz. felnőtt fogászati körzetbe. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint ismeretes a Tisztelt Képviselő-testület előtt, 2014. novemberétől sikerült betölteni a 

közel 2 évig üresen álló I. felnőtt fogászati praxist (Dr. Csuka János volt praxisa). Dr. Kocsis 

Beatrix a fogorvosi szolgálatot a rendelőben talált minimális felszereltséggel vette át – egy 

közel 30 éves fogászati készülékkel, minimális eszközkészlettel. A praxis indulásakor 

anyagra, eszközökre stb. jelentős összegeket fordított. Emellett több alkalommal – a hosszú 

szünetet követően folyamatos használatba állított gép – esetenként hetekre  is meghibásodott. 

A november–decemberi hónapban a fogászati készülék meghibásodása miatt javításra, 

karbantartásra összesen 220.856,- forintot kellett fizetni (a Rendelőintézet fizette). Ha ezt 1 

évre vetítjük , akár elérheti a milliós nagyságrendet is. Jelenleg a mikromotor és a nyálelszívó 

szorulna karbantartásra, felújításra.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Dr. Kocsis Beatrix között létrejött Egészségügyi  

ellátási szerződés 2.4)  d.) pontja alapján „A fogorvosi szolgálat ellátásához szükséges 

minimális alapfelszereltséget a Megbízó biztosítja – az átadott eszköz karbantartása is a 

Megbízó feladata.” 

 

A fentiek alapján célszerű lehet elgondolkodni azon, hogy a 30 éves fogászati készüléket 

lecseréljük-e egy új vagy egy jobb állapotban lévő használt készülékre. Ezt megvizsgáltuk, az 

alábbi variációkban összefoglaljuk: 

 

A. / VERZIÓ: Az iskolafogászat (Schultz Doktor) 17 éves gépét január hónap elején 

lecseréltük egy új berendezésre, a régi gép szervizelését végző Aladdin Kft. 

szakemberei felülvizsgálták és megállapították, hogy minimum 500.000,- forintos 

javítást kell végezni ahhoz, hogy a továbbiakban használható legyen ez a 17 éves 

berendezés. Megjegyzés: a csere indoka éppen az volt, hogy a sorozatosan felmerülő 

költségek miatt nem érdemes már többet költeni erre a gépre. Ezen túlmenően 

számolni kellene a szállítás + az új helyre történő beszerelés költségével is.  

 

B. / VERZIÓ: Egy vasvári nyugdíjba vonuló fogorvos 2015. április 1. időponttól 

eladásra hirdet egy 2002-es CHIRANA  SMILE CLASSIC 4 fogászati kezelőegységet 

(fényes turbina,  elektromos mikromotor, ultrahangos fogkőeltávolító, Satelec 

polimerizációs lámpa,  fém puszter,  DUO kompresszor, nagy teljesítményű exhaustor,  

SKI 3252445100 fogorvosi kezelőszék, ajándék: a hozzátartozó  fogorvosi 

munkaszék).  A hirdetésben szereplő ár 950.000,- Ft, amely nem tartalmazza a ki-és 

beszerelés, valamint a szállítási költséget. Ezt a készüléket is az Aladdin Kft. 

szervizelte és a mellékelt tanúsítvány szerint jó állapotúnak ítélte (lásd: 1. sz. 

melléklet.), továbbá Schultz Doktor Úr is ajánlotta. Megjegyzés: mivel ez a gép is már 

13 éves, a karbantartására fordítandó költségekkel valószínűleg ebben az esetben is 

hamarosan számolnunk kell. 

 

C. / VERZIÓ: Február hónapban megkereste a Hivatalt az érintett praxisunk doktornője 

is a mellékelt ajánlattal (lásd: 2. sz. melléklet.) Az ajánlatban szerepelő  készülék ára  

bruttó 1.990.000,- Ft, amely tartalmazza a beszerelést és a beüzemelést is. Továbbá 

390.000,- forintba kerülnek a működéshez szükséges kézidarabok (NSK turbina, 



könyökdarabok, egyenesdarab, kuplung). Így összesen  1.874.016,- Ft + ÁFA (bruttó 

2.380.000,- Ft) összegbe kerülne egy teljesen új készülék 1 év teljes körű garanciával 

+ 1 év alkatrész garanciával. A garanciális idő leteltét követően a berendezés 

üzemeltetésével-karbantartásával járó költségeket  Dr. Kocsis Beatrix  vállalja. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

 Mi indokolja a fogászati készülék cseréjét, új beszerzését? Az I. számú felnőtt körzet 

fogászati készüléke közel 30 éves, elavult, elhasználódott, folyamatosan meghibásodik, a 

karbantartására / javítására rengeteget kell költeni. A fogorvosi alapellátáshoz szükséges 

minimális alapfelszereltség biztosítása az önkormányzat feladata. 

 Mi a fogászati készülék cseréjének hosszú távú kihatása? A korszerűbb készülékkel a 

körzet betegeinek biztonságosabb és jobb egészségügyi ellátása. A karbantartásra 

fordított összeg csökkentése. 

 A csere, beszerzés milyen hosszú távra hat ki?: A beszerzendő berendezés 

tulajdonságaitól függ, az új berendezés megvásárlása esetén az elkövetkezendő 10-15 

évre. 

 Mi történik a csere, az új beszerzés  elmaradása esetén?: A körzet nem tudja a megfelelő 

színvonalon ellátni a betegeket – akár hetekre is leállhat a rendelés - , valamint egyre 

többet kell a karbantartásra fordítani.  

 A csere, beszerzés pénzügyi forrásai rendelkezésre áll-e? Szentgotthárd Város 

Önkormányzata  Képviselő-testülete által meghatározott 2015. évi költségvetésének  

estleges működési tartaléka / a Rendelőintézet  2014. évi maradványa. 

 

A minimális alapfelszereltség biztosítása érdekében arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 

C./ variációs javaslatával, vagyis az I. számú felnőtt fogászati körzet minimális 

alapfelszereltsége biztosítása érdekében új fogászati kezelőegységet szerez be legfeljebb 

bruttó 2.380.000,- Ft  értékben a …………………. terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                      Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 

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

 

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az I. számú felnőtt fogászati 

körzet minimális alapfelszereltsége biztosítása érdekében az előterjesztés …… variációs 

javaslatát támogatja, és ehhez ……………… forintot biztosít a ……………..terhére . 

Határidő :  azonnal 

Felelős   :   Huszár Gábor polgármester 

                          Somorjainé D. Zsuzsanna  pénzügyi vezető 

                          dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v 

 

Szentgotthárd, 2015. március 09. 

          Huszár Gábor  

                     polgármester 



Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2015. évi díjai 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A 

fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi 

Gondozási Központ vezetője a Szt. 115. § (1) és (9) bek. alapján 2015. évre az  intézményi 

térítési díjak vonatkozásában az 1.sz. mellékletben található javaslatot teszi. 

 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati 

rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első 

alkalommal minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint.  A 

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szt.) 115 § (1)-(8) bek alapján kerül meghatározásra az intézményi térítési díj. 

 

Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 

1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

 

A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az 

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege 

önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha 

az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén 

az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően 

a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.) 

 

Tájékoztatásul: a 2015. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 



Szociális alapellátás Fajlagos összeg/fő 

Idősek nappali ellátása 109.000.-Ft 

Szociális étkeztetés   55.360.-Ft 

Házi segítségnyújtás 188.500.-Ft 

 

A többi szolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi 

ellátás) támogatására pályázni kell. Mindhárom szolgáltatás esetében 2015. december 31. 

időpontig rendelkezünk finanszírozási szerződéssel.  

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2014.) évben a Gondozási Központ intézmény által nyújtott 

szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

 fenntartó (Önkormányzati Társulás) 

hozzájárulása 2014. évben a szolgáltatás 

működtetéséhez 

szociális étkeztetés 10.150.000.-Ft 

házi segítségnyújtás 33.933.000.-Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  8.202.000.-Ft 

támogató szolgálat 12.113.000.-Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás  8.834.000.-Ft 

idősek klubja 40.750.000.-Ft 

 

 A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 

személyi térítési díjat.  

 

 

II. A 2015. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

Az idei térítési díjakra tett javaslatainknál is olyan összegek meghatározására törekedtünk, 

amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a 

szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők 

számát jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási 

megállapodásokban vállalt feladatmutatók teljesülése szempontjából sem mellékesen.   

 

A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a 

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

 

SZOLGÁLTATÁS 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.  2015. 

évre 

javasolt 

Emelés 

mérték

e 

Étkeztet

és 

szállítás nélkül 450,- 

Ft/adag  

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/ada

g 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 

5,2% 

szállítással 480,- 

Ft/adag 

580,- 

Ft/adag 

605,- 

Ft/adag 

640,- 

Ft/ada

g 

680,-

Ft/adag 

720.-

Ft/adag 

5,22 

Házi segítségnyújtás 600,- 

Ft/óra  

750,- 

Ft/óra 

850,- 

Ft/óra 

900,- 

Ft/óra 

950,-

Ft/óra 

1.000.-

Ft/óra 

5,26% 



Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

40,- 

Ft/nap 

60,- 

Ft/nap 

70,- 

Ft/nap 

80,- 

Ft/nap 

90,-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

11,11

% 

Támoga

tó 

szolgálat 

személyi segítés 460,- 

Ft/óra 

560,- 

Ft/óra 

600,- 

Ft/óra 

650,- 

Ft/óra 

700,-

Ft/óra 

750.-

Ft/óra 

7,14% 

szállít

ási 

kmdíj 

szállítás 70,- 

Ft/km 

85,- 

Ft/km 

100,- 

Ft/km 

110,- 

Ft/km 

120,-

Ft/km 

130.-

Ft/km 

8,33% 

heti 

rendsze

res 

szállítás 

50,- 

Ft/km 

60,- 

Ft/km 

70,- 

Ft/km 

80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

11,11

% 

munkai

dőn túl, 

ünnepn

apokon 

80,- 

Ft/km 

90,- 

Ft/km 

110,- 

Ft/km 

120,- 

Ft/km 

130,-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

15,38

% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás 

étkezés nélkül 

150,- 

Ft/nap 

160,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

170,- 

Ft/nap 

180,-

Ft/nap 

190.-

Ft/nap 

5,55% 

+ ebéd 450,- 

Ft/adag 

480,- 

Ft/adag 

510,- 

Ft/adag 

540,- 

Ft/ada

g 

570,-

Ft/adag 

600.-

Ft/adag 

5,26% 

+ reggeli 230,- 

Ft/adag 

230,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/adag 

250,- 

Ft/ada

g 

250,-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

0% 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási 

díjról beszélhetünk, amelynek összegét magasabban határoztuk meg a szociálisan rászorultak 

által fizetendő térítési díjak mértékénél. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2015. 

évben a díj jelentős csökkentésére tett javaslatot az intézmény, ugyanis szinte alig vették  

igénybe eddig ezt a szolgáltatást. A csökkentett díj meghatározásával bízik az intézmény 

abban, hogy ezt a lehetőséget is egyre több szociálisan nem rászorult igénybe tudja venni. (A 

szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a fenntartó csak határozatban állapíthatja 

meg, a rendeletet nem alkot.) 

 

 2012. 2013.  2014.  2015. 

évre 

javasolt 

 

Idei 

emelés 

mértéke 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

285,- 

Ft/nap 

295,- 

Ft/nap 

405,-

Ft/nap 

250.-

/nap 

-38,27% 

Támoga

tó 

szolgálat 

személyi segítés 935,- 

Ft/óra 

1020,- 

Ft/óra 

1.490,-

Ft/óra 

1.500.-

Ft/óra 

6,7% 

szállítás

i kmdíj 

szállítás 120,- 

Ft/km 

140,- 

Ft/km 

150,-

Ft/km 

170.-

Ft/km 

13,33% 

heti 

rendszeres 

közoktatási 

intézménybe 

szállítás 

70,- Ft/km 80,- 

Ft/km 

90,-

Ft/km 

100Ft/k

m 

11,11% 



esetén 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a törvény 

alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban 

megfogalmazottak egyelőre csak javaslatok a Társulási Tanács felé. A Társulási 

Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított 

valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó 

Társulás jóváhagyását követően – rendeletalkotás céljából – 2015. áprilisában újra a 

Képviselő-testület elé kerül az anyag. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások 2015. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben 

meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2015. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2015. március 12. 

 

 

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

 

2015. év 

 

 

1. Étkeztetés 

 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1310 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 720 Ft/nap/adag →    Ebéd: 600 Ft 

          Szállítási díj: 120 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1090 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 600 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1 -  30000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 30001 - 42750 251,97 68,03 320 7,87 2,13 10 

4. 42751 - 57000 338,58 91,42 430 23,62 6,38 30 

5. 57000 - 71250 385,83 104,17 490 39,37 10,63 50 

6.  71251 - 85500 425,20 114,80 540 63,00 17,00 80 

7.  85501 - 472,44 127,56 600 94,49 25,51 120 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1 -  30000 78,74 21,26 100 

3. 30001 - 42750 251,97 68,03 320 

4. 42751 - 57000 338,58 91,42 430 

5. 57000 - 71250 385,83 104,17 490 

6. 71251 - 85500 425,20 114,80 540 

7. 85501 - 472,44 127,56 600 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  



● Ebéd szállítással: 27411,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 22862,50 Ft 

 

 

 

2. Házi segítségnyújtás 

 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj: 2685 Ft/óra  

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 1000 Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

A B  C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra 

1. 0 0 

2.  1         - 30000 300 

3. 30001 - 42750 550 

4.  42751 - 57000 600 

5.  57001 - 71250 800 

6.  71251 - 85500 900 

7.  85501 - 1000 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  51965,27 Ft  

 

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 445 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 13608,75 Ft 

 

 

 

4. Támogató Szolgálat 

 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 4465 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 750 Ft/óra  



 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1500 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 890 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km 

● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 

● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

    150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 170 Ft/km 

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 

Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 30000 300 

3. 30001 - 42750 420 

4. 42751 - 57000 530 

5.  57001 - 71250 650 

6.  71251 - 85500 700 

7.  85501 - 750 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1500 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 41.083,33 Ft 

 

 

 

6. Nappali ellátás 

 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 940 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 600 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 250 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 3475 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 190 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  



Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

 

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 19682,65 Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás:  72716,00 Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 92398,65,- Ft 

 

Szentgotthárd, 2015. március 10. 

 

        Fábián Béláné s.k. 

        Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÁLTOZÁSOK 

 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

570 Ft-ról → 600 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 5,2 % 

 

Ebéd szállítással 

680 Ft-ról → 720 Ft-ra    Emelés: 40 Ft – 5,22 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

950 Ft-ról 1000 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 5,26 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

90 Ft-ról 100 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 11,11 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

700 Ft-ról 750 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 7,14 % 

 

Szállítás 

120 Ft-ról 130 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 8,33 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft - változatlan    Emelés: 0 % 

Ebéd 

570 Ft – ról 600 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 5,26 % 

Tartózkodás 

180 Ft – ról 190 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 5,55 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 



JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2014.03.01-től  2015.01.01-től 

Reggeli   276   286 

Ebéd (normál)  677   704 

Ebéd (diétás)  707   736 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 11. 

 

 

       Fábián Béláné s.k. 

       Intézményvezető 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődében 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 146.§-151.§-ai alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni.  

 

A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több 

szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

meghatározni. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 

gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra 

(együttesen gondozásra) és gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza annak 

eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, mekkora mértékű térítési díjat határoz meg az adott 

bölcsődében. 

 

Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett 

gondozási díjat tartalmazza. 

 

 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási 

díjból 

származó 

összes bevétel 

Gondozási díjat 

fizető 

gyermekek 

száma / év 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek 

száma / év 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 



2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

 

2012-ben a gondozási díj befizetéséből befolyt összegből az intézmény sószobát alakított ki. 

A 2013-as illetve 2014-es díjat az intézmény a játszóudvar korszerűsítésére, fejlesztésére 

szerette volna használni, de a fenntartó döntése alapján az intézményi működésbe került 

beépítésre. 

 

A 2015. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység - vezető az alábbiakat javasolja a 2015. 

évre: 

 

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 3. számú 

mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva 

különbözete -> elosztva a férőhelyekkel -> és az ellátási napok számával -> levonva belőle az 

étkezési térítési díjat -> a GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja 

meg az intézményi térítési díj összegét -> ezek alapján a szentgotthárdi bölcsődében 

maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.213,- Ft/fő/nap. 

 

A Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen) 

kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására kettő javaslatot tett, az alábbi 

sorrendben: 

A. / a díj ne változzon, maradjanak a jövedelemsávok, a max. mérték 795.- Ft/fő/nap 

(lásd: 1. számú melléklet), 

B. / a díj legfeljebb az infláció mértékével (1,8%) emelkedjen, a max. mérték 810.-

Ft/fő/nap (lásd: 2. számú melléklet). 

 

Az elmúlt évek születési adatait ismerve az előterjesztés előkészítői is azt javasolják, hogy a 

díj összege ennél nagyobb összegben ne változzon, ezzel is segítve a bölcsődei korosztály 

gondozását-nevelését, illetve ezzel talán a beíratott gyermeklétszám emelkedését is 

elősegíthetjük. Ez nem csak a bölcsődei felújítási pályázatban vállalt plusz létszám miatt 

fontos, hanem az állami „normatíva” miatt is, amelyet idén már a beíratott gyermekek után 

kap az intézmény. 

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a 

fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a vonatkozó törvényi előírások 

figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi 

térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. 

 

A 2014. évi bevételek felhasználása tekintetében az Intézményvezető a játszóudvari 

eszközök cseréjét szeretné, illetve  az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 



Főosztálya megbízásából az NCSSZI által 2012-ben  kiadott A bölcsődei  nevelés-gondozás 

szakmai szabályi c. dokumentumban minimális felszerelésként  előírt vízpermetező 

beszerzését, kialakítását kívánja megvalósítani, amely beszerzésének költsége kb. másfél 

millió Ft. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni 

ellátás tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács számára az alábbiakat javasolja elfogadásra: 

1.1. 1.685,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 

1.2.  

A. / az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását 2015. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás és 

a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

VAGY 

B. / az 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és 

kedvezmények meghatározását 2015. május 01. időponttól alkalmazva, azzal, hogy 

a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás és 

a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

             Kovács Tiborné igazgató 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a fenntartó 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy 

A. / a 2014. évben befolyt gondozási díjból 1.500.-e forintot a vízpermetező 

kialakításához biztosítani szíveskedjen. 

VAGY 

B. / a 2014. évben befolyt gondozási díj teljes egészében az intézményi működésre 

kerüljön felhasználásra a Társulás költségvetésében. 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester / elnök 

             Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 Kovács Tiborné igazgató 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 



Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2015. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2015. március 13. 

 

 

         Huszár Gábor 

                    polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



1. számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2015. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2015. 

évben: 810.- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 110.- 

50.001 –  80.000.- 160.- 

80.001 – 95.000.- 280.- 

95.001 – 110.000.- 470.- 

110.001 – 125.000.- 670.- 

125.001- 810.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. Melléklet 

 

 
 

  Iktatószám   :      

Szsz/140.-10./2015. sz. 

  Tárgy             :      Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási  

                                önköltség, gondozási díj 2015. évi megállapításához, illetve kérelem a         

                                gondozási térítési díjból származó 2014. évi bevétel felhasználásához.                                 

  Ügyintéző     :      Kovács Tiborné és Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

               Címzett         :      Dr. Gábor László 

                                             Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2015. március havi Képviselő-testületi  ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi 

adatokat tudom szolgáltatni. 

  

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

A Gyvt. 147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2015. évi kiadási előirányzat)   

                                                                              45251  

e/Ft 

2. éves központi normatív támogatás:                                                             - 18331  e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:                26920  

e/Ft 

 

A hivatkozott jogszabály alapján tehát az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 

26920e/Ft. 

 

A szolgáltatási önköltség  számítási módja: 

1. 26920e/Ft : 68 (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 395882Ft/év  

(normatívát nem tartalmaz) 

2. 395882 Ft :235 nap (2015. évi központi költségvetési törvény szerinti napok 

száma)  = 1.685Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi 4x-i étkezési térítési díj: 472 Ft /fő/nap 

 napi gondozási, intézményi térítési díj: 1213 Ft/fő/nap 
 

 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/


 

A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj  nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1213Ft/fő/nap. 

 

Az intézmény érdekeit szem előtt tartva, a kedvezőbb kihasználtság, a nagyobb igénybe vételi 

hajlandóság érdekében javaslatunk a következő: 

 

2015. évben a személyi gondozási díj sávos meghatározásai és mértéke 

 

 ne változzon, maradjanak a jövedelemsávok és a hozzájuk tartozó  maximum 

795Ft/fő/nap, 

 maximum a 2014. évi infláció mértékével (1,8%) emelkedjen, tehát maximum 810 
Ft/fő/nap  

 

 

 

 

2014. évben a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a személyi gondozási díjból származó 

bevétel összege: 2.300.750 Ft. 

 

Kérelem a 2014. évi  gondozási díjból származó bevétel felhasználásához: 

a játszóudvari eszközök, udvari játékok cseréjéhez (babaház, játszóasztalok) és a 2012-ben 

meghatározott bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai szerinti minimális felszerelési 

jegyzékben előírt, tehát kötelező vízpermetező kialakításához 1500eFt. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 6. 

       

 

 

Tisztelettel:  

        

 Dr. Dancseczné Kovács Tünde           Kovács Tiborné 

             intézményegység-vezető                                                 intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: A (turisztikai) információs központ további működtetése, csatlakozás lehetősége a 

TOURINFORM hálózathoz 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. januárjában elfogadott turisztikai cselekvési terv alapján a TDM (és PKKE) feladata 

volt előkészíteni a márciusi ülésre a TOURINFORM hálózathoz való csatlakozás illetve a 

turisztikai információs központ további működtetésének kérdéskörét. A TDM és a PKKE 

egyeztetést folytattak le egymással a tárgyban, ennek eredménye és együttes javaslatuk az 

előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható. 

 

 

1. A TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK 

TAPASZTALATAI 

 

Az információs központot az elmúlt években a PKKE egyesület működtette az 

Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A központ a színház épületében egész évben 

nyitva tartott az alábbi időtartamban:  

- szeptember 1 – március 31. között  hétköznap:  9.00 – 16.30 

- április 1 – augusztus 31. között hétköznap: 9.00 – 16.30 , szombaton: 9.00 – 14.00 

- továbbá a rendezvények alkalmával azok időtartama alatt 

 

A PKKE statisztikája alapján a látogatószám alakulása az elmúlt években a következő volt: 

 

Év EGYÉNI LÁTOGATÓK CSOPORTOS LÁTOGATÓK 

 
belföl

di 

osztrá

k 

szlové

n 

ném

et 

olas

z 

egyé

b 

belföl

di 

osztrá

k 

szlové

n 

ném

et 

olas

z 

egyé

b 

2011 1042 427 49   104 22 2 2   0 

2012 821 482 60 11 3 41 19 0 1 0 0 0 

2013 581 214 60 17 4 28 7(87) 1(8) 
2(100

) 
0 0 0 

2014 

 

(10.3

1-ig) 

574 247 58 14 3 35 8(123) 3(43) 2(85) 0 0 0 

 

Látogatottság tekintetében megállapítható tehát, hogy túlnyomó többségben a magyar turisták 

térnek be a központba, illetve az osztrák látogatószám kiemelkedő. A nyári szabadságolások 

időszakában lényegesen megnő az érdeklődők száma, ami a Történelmi Napok 



rendezvénysorozatnak és az augusztus 20-ai ünnepnapnak is köszönhető. Általánosságban 

viszont az a tapasztalat, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt és annak lezárulását 

követően meglehetősen csökken a betérők száma. A PKKE szerint megfigyelhető az is, hogy 

a két kiemelkedő hónap (július, augusztus) kivételével márciustól szeptemberig nagyjából 

azonos látogatottsággal számolhatunk. 

 

A legtöbb turista célirányosan érkezik térségünkbe, előre megtervezve szervezi meg az 

üdülését. Elsősorban az internet segítségével választják ki szállásukat. A Látogatóközpontot 

vagy a szállásadók ajánlják számukra vagy pedig sétájuk, illetve a Színház, mint műemléki 

épület megtekintése alkalmával találják meg. Az előre megtervezett programjaikhoz további 

ajánlatokat kérnek és a térség további látnivalóiról, lehetőségeiről érdeklődnek.  Azok a 

turisták, akik nem szervezték meg előre az itt eltöltendő napjaikat, konkrét túraajánlatok iránt 

érdeklődnek. A turisták többsége városi illetve kistérségi térképet, valamint gyalogos, 

kerékpáros térképet keres. A betérő turistáknak a PKKE munkatársai idegenvezetést tartanak 

a Színházról, a város történetéről, akik - a magyar mellett - német és angol nyelven is be 

tudják mutatni a várost. A PKKE tájékoztatása alapján a látogatók az apró, kis árfekvésű, az 

emlékként elvihető tárgyakat keresik, ezek pótlása folyamatosan történik. 

 

Az információs központ működtetésébe – az Önkormányzat és a TDM, illetve az 

Önkormányzat és a PKKE között létrejött megállapodás alapján – a TDM is bekapcsolódik, 

jelenleg olyan formában, hogy a központ nyitvatartási idejét követően a PKKE a fürdőbe 

irányítja az érdeklődőket az ottani információs pulthoz. Mind a TDM, mind a PKKE 

egyetértenek abban, hogy ez eddig egyfajta átmeneti megoldásként működhetett, 

azonban szükségesnek tartják egy „igényes, a látogatók minden igényét kielégítő 

turisztikai iroda” kialakítását. Mindez más véleményekkel is összhangban van, mind a 

turisztikai szolgáltatók, mind az előterjesztő részéről is egybehangzóan kezdeni kell 

valamit a központ jelenlegi működésével, hiszen az jelenleg a PKKE munkaszervezetének 

irodája is egyben, az összes ezzel járó helyigénnyel, munkaszervezési folyamattal stb. és ez 

nem összeegyeztethető egy ideális látogatóközpont működési jellemzőivel. 

 

 

2. A TOURINFORM HÁLÓZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGE 

 

A TOURINFORM hálózathoz való csatlakozás előnyei vitathatatlanok, hiszen városunk  

ezzel bekerülhetne a hálózat országos rendszerébe, lehetőségünk nyílna ezen keresztül a 

térségünket és rendezvényeinket népszerűsíteni, ingyenes lehetőségeket biztosítanának 

számunkra a honlapjukon, kiadványaikban stb. A TDM jövőbeni regisztrációját is 

elősegítheti, továbbá nem csak a turistáknak, de a helyi szolgáltatóknak is egyfajta minőségi 

biztosítékot jelentene a TOURINFORM név. 

 

A hálózathoz való csatlakozás részletes feltételeit az előterjesztés 2. számú mellékleteként 

csatolt kézikönyv részletesen tartalmazza. Ezek közül a legfontosabbak: 

- a létesítő vállalja, hogy a Tourinform irodát minimum 5 évig üzemelteti az 

előírásoknak megfelelően, 

- az alkalmazottakra vonatkozóan minimális szakmai előírásokat határoz meg, 

- minimális létszám 1 fő, éves iroda esetében 2 fő (kivételes esetben a 2 főtől külön 

engedéllyel el lehet tekinteni), 

- az irodahelyiségre vonatkozó szakmai előírásokat be kell tartani (elhelyezkedés, 

kialakítás, berendezés), 



- a kötelező minimális nyitva tartási időt biztosítani kell: szezonban minimum heti 6 

nap, összesen minimum 45 óra (valamennyi iroda számára), szezonon kívül minimum 

heti 5 nap, összesen minimum 40 óra (az éves irodák számára), 

- az irodák elláthatják a térségi TDM munkaszervezeti feladatait (marketing, 

turistainformáció). 

 

A TDM egyesületünk támogatja a csatlakozást a TOURINFORM hálózathoz, javaslatuk 

alapján a Fürdőben kialakított és működtetett információs irodával (lásd: a mellékletben 

részletezettek szerint). Míg a TOURINFORM hálózathoz való csatlakozást az előterjesztő is 

támogathatónak, a TDM által javasolt módon való belépést azonban átgondolandónak tartja 

az alábbiak szerint: 

- a Fürdő helyszínnel ellentmond a csatolt kézikönyv 4.3.1. pontja, amely alapján „a 

Tourinform iroda nem lehet azonos helyiségben (közös bejárattal) a 

versenysemlegességet sértő turisztikai vállalkozással (utazási iroda, szálloda stb.), 

azaz önálló irodai infrastruktúrával, jól elkülönített helyiségben kell létrehozni.” 

- a helyszín nem a városközpontban található, attól jóval messzebb, ahova csak a fürdő 

vendégei jutnak el. A fürdőbe betérő turisták ugyanakkor már " megtalálták"  a fürdőt, 

a város érdeke pedig – többek között – éppen az, hogy minél több vendég érkezzen a 

fürdőbe. Nem lehet vita tárgya az a jellemző sem, hogy a turista Szentgotthárdon a 

barokk templom – színház - Széll Kálmán tér vonalon mozog / sétál / nézelődik. Ezt 

támasztja alá a PKKE beszámolója is, amely szerint „az információs központot a 

turisták a sétájuk, illetve a Színház, mint műemléki épület megtekintése alkalmával 

találják meg”. A másik fontos szemléletváltás annak felismerése kell legyen, hogy a 

helyiek megszólításán / bevonásán rengeteg múlik, ezt pedig leginkább egy, a város 

életéhez földrajzilag is sokkal inkább kapcsolódó helyszínen lehet inkább kedvezően 

befolyásolni. 

 

A TDM - az általa írtak alapján - az előírt személyi feltételeket a TDM menedzserrel 

biztosítani tudja, akinek felsőfokú végzettsége, nyelvismerete van, illetve a tavasszal 

megszerzi a TDM menedzseri szakképesítést is. (A kézikönyv 4.2. pontja a szezonális iroda 

esetében minimálisan középfokú szakirányú végzettséget ír elő, illetve éves iroda esetében 

felsőfokú szakirányú végzettséget vagy középfokú szakmai végzettséget legalább 3 éves 

szakmai gyakorlattal.) 

 

Mielőtt továbblépünk az ideális helyszín megválasztásában, a komplex tervezés 

szempontjából végig kell gondolnunk egy harmadik (önkormányzati) szereplő, a SZET KFT 

előtt álló feladatokat is. 

 

 

3. A SZET KFT FELADATAI 

 

A SZET KFT a Csákányi László Filmszínház működtetésével és felújításával a 

leglátogatottabb helyi kultúraközvetítő pont gazdája lett, amelynek – az elvárások szerint  - 

egy olyan friss, izgalmas és aktív közösségi és közművelődési térré kell válnia a következő 

években, ahol egyéb más rendezvények (estek, fesztiválok, közönségtalálkozók, 

beszélgetések, ünnepségek, kiállítások, stb.) is rendszeresen helyet kapnak. Az ehhez 

szükséges feltételeket meg kell teremteni, a szolgáltatásokat pedig nemcsak összhangba kell 

hozni a város közművelődésének egyéb megmozdulásaival / fórumaival, de ki kell alakítani 

azok egymásra épülését (pl. kölcsönös kedvezmények rendszerének kidolgozása a 



múzeummal, a fürdővel és a színházzal, az alternatív tartalmak vonatkozásában esetleg a 

környező megyeszékhelyek színházaival).  

 

Szintén a SZET KFT feladata az Alpokalja Ifjúsági és Turisztikai Szabadidőközpont 

komplex projekt kidolgozása és lépésről-lépésre történő megvalósítása, majd működtetése, 

ezen belül rengeteg rész feladattal, lásd: ingatlan bérbeadás (pl. konyha működtetése – családi 

és céges rendezvények, stb.), az eszközök bérbeadása ( pl. rendezvénysátor, színpad,  

kerékpár, kenu stb.), a szolgáltatások (kerékpáros turizmus, kerékpár szerviz, vízi turizmus, 

bakancsos turizmus) összehangolása-kiajánlása-működtetése, a csomag- és túraajánlatok 

összeállítása, mindezek marketingje, stb. 

 

Mindezekhez, ha nem vagy csak részben, de kapcsolódik megannyi olyan megoldásra váró 

feladat, amely a KFT előrelépését szolgálná az arculat – marketing – szervezetfejlesztés 

– pályázati menedzsment vonalon. /Lásd: a cég arculatának,  honlapjának kialakítása és 

működtetése, frissítése, szervezetfejlesztés a cégen belül: pl. munkaerő képzése, munkaerő-

gazdálkodás, szervezeti protokoll kialakítása stb., pályázatírás – uniós és egyéb pályázati 

lehetőségek kihasználása - Széchenyi 2020 program, a szolgáltatások „marketingje”, olyan 

tevékenységi körök létrehozása, fejlesztése, ajánlása, amelyből bevétel származhat (pl: 

kertészeti tevékenység), a szolgáltatások kiajánlása: pl. fűnyírás, sövénynyírás, fametszés- 

ezekkel kapcsolatban meg a szolgáltatások ajánlása a környékbeli / ipari parkban lévő cégek 

felé, temetkezés-szolgáltatás „fölfuttatása”: megfelelő bemutatóterem, minőségi 

szolgáltatások, megfelelő kommunikáció, promóció  hatékony, ügyfélbarát irodaforgalom 

kialakítása, lebonyolítása, panaszok ISO szerinti kezelése, ingatlan közvetítés eladásra-

bérbeadásra, esetleg a lakosságtól bérbevett lakásokból szobakiadás takarítással, mosással, 

karbantartással, fénymásolás, kiadványszerkesztés, stb./ 

 

A fentebb megfogalmazott feladatok elindítása, a részletek összerakása és a projektek 

elindítása erőforrás bevonása nélkül nem történik meg – olyan kapacitásra van azonban 

szükség, amely hatékony működéssel akár többszörösen kitermeli önmagát. A SZET KFT 

vezetése már dolgozik azon, hogy olyan szakembert keressen, aki el tudja indítani ezeket a 

folyamatokat. A SZET KFT kultúraközvetítő és turisztikai feladatinak ellátásával 

kétségtelenül közvetlenül is kapcsolódik az információs központ szolgáltatásaihoz. Mivel 

fentebb láttuk, hogy a TOURINFORM éves irodaként való működtetéshez és az előírt 

nyitvatartási idő biztosításához a gyakorlatban legalább 2 fő szükséges, illetve a TDM 

menedzser a képesítési feltételeknek egymagában valószínűleg nem felel meg, nem lehet 

elvetendő gondolat a SZET KFT előtt álló feladatok ellátásához szükséges erőforrás 

igényt összekapcsolni az információs központ működtetéséhez szükséges személyi 

feltételekkel. 

 

Összegezve az információs központ / szentgotthárdi TOURINFORM iroda további 

működtetésével kapcsolatban az alábbi lehetőségeket vázolhatjuk fel. 

 

 

4. A TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT TOVÁBBI MŰKÖDTETÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI 
 

 
HELYSZÍN 

 

 
MŰKÖDTETŐ 

 
ELŐNYŐK 

 
HÁTRÁNYOK 

a PKKE - megszokott és szép helyen - nincs kirakata, nem 



színházban 
a jelenlegi 
helyén 
 

a városközpontban 
- kifejezetten erre 

alakították ki 
- nem merül fel az 

átalakítással kapcs. 
költség 
 

akadálymentesített, a 
TOURINFORM 
feltételeknek nem felel 
meg 

- az Egyesület 
munkaszervezetének 
beköltözése óta nem 
ideálisak a körülmények 

- a helyiek megszólítására 
nem alkalmas 

a 
színházban 
a jelenlegi 
helyén 

TDM, SZET 
KFT 

- megszokott és szép 
helyen a városközpontban 

- kifejezetten erre 
alakították ki 

- nem merül fel az 
átalakítással kapcs. 
költség 

- nincs kirakata, nem 
akadálymentesített, a 
TOURINFORM 
feltételeknek nem felel 
meg 

- a helyiek megszólítására 
nem alkalmas 

- a PKKE 
munkaszervezetének más 
helyet kell keresni és 
kialakítani – költségek 
merülnek fel 

a Fürdőben 
(a TDM 
pultnál) 
 

TDM - sokan megfordulnak itt 
- akadálymentes, a 

kialakításának nincsenek 
jelentős költségei (kivéve: 
pultot lezáró lengő ajtók 
zárhatóvá tétele, fotelek, 
polc) 

- hosszabb nyitvatartási idő 
 

- nem a városközpontban 
van 

- a fürdőre nem kíváncsi 
turisták nem mennek be 

- a helyiek megszólítására 
nem alkalmas 

- a TOURINFORM 
feltételeknek nem felel 
meg az elhelyezés 

a moziban SZET KFT és 
TDM 

- sokan megfordulnak itt 
- akadálymentes, a 

kialakításának nincsenek 
jelentős költségei 

- a helyiek jobb 
megszólítására alkalmas 
lehet - a filmre várakozás 
közben is „kínálja” magát 

- a mozi közösségi térré 
alakításához hozzájárul 

- az előtér fűtési költségei 
magasabbak lesznek 

- a kialakításnak költségei 
vannak  

- a TOURINFORM 
feltételeknek nem felel 
meg az elhelyezés 

 

a Széll 
Kálmán tér 
15. alatt 
 

TDM és SZET 
KFT 

- elhelyezkedése 
szempontjából a 
legideálisabb 

- könnyen 
akadálymentesíthető 

- a TOURINFORM 
feltételeknek 
megfeleltethető 

- a helyieket is meg lehet 
szólítani! 

- minden szolgáltatás egy 
helyen (programok, 
rendezvények, 
szolgáltatók, mozi, 
múzeum, Alpokalja, stb.)  

- az átalakításnak és  a 
fenntartásnak is költségei 
vannak 

- bérleti díjtól eshet el az 
Önk. 
 

 
 



 
5. A „SZÉLL KÁLMÁN TÉR 15.” VERZIÓ 

 
 
A HELYSZÍN: 
 
A legalsó változat, vagyis az információs központnak közvetlenül a városközpontban, a 

Széll Kálmán téren történő elhelyezése – a funkció szempontjából – a leginkább ideális 

választás lenne. Alkalmas lenne a város vérkeringésébe való bekapcsolódásra, a helyiek 

megszólítására, továbbá arra, hogy minden szolgáltatás – legyen az a turisták számára és/vagy 

a helyiek számára érdekes – egy helyen nyújtható / ajánlható / népszerűsíthető legyen. A 

Fürdő, a mozi, a múzeum, az Alpokalja Szabadidőközpont, programok, a turisztikai –, sport- 

és szabadidő szolgáltatások információi mind egy helyen. A városlakók tájékoztatása 

mindezeken a területeken legalább olyan fontos feladat kell legyen, mind a turistáké, akik 

városi sétájuk alkalmával gyakorlatilag szó szerint „belebotlanának” az itt található 

információs irodába. Mindez egy helyi termékek boltjával (helyi és környékbeli, őrségi 

termelők portékáival) és esetleg egy vendéglátó funkcióval (kávé, tea, sütemény, stb.) 

kiegészítve lenne az igazán tökéletes megoldás. 

 

Továbbá, ebben az esetben, vagyis amennyiben az információs központ kikerülne a 

színházból, a PKKE munkaszervezetének sem kellene onnan elköltözni és új helyet találni / 

kialakítani, maradhatna a látogatóközpont jelenlegi helyén. 

 

A Széll Kálmán téri iroda akadálymentesítése az udvari bejárat felől könnyedén, számottevő 

költség nélkül megoldható –> az akadálymentesítésével a helyiség minden szempontból 

alkalmassá válna a TOURINFORM feltételeknek. 

 

 

A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI: 

 

Az iroda személyi feltételei vonatkozásában – a fentebb írtak alapján – a TDM menedzser és 

a SZET KFT szakembere együtt vinni tudná a működést, egymást kiegészítő információkkal 

és területekkel. Ebben a konstrukcióban úgy lehet megfelelni a TOURINFORM feltételeknek, 

ha az Önkormányzat lesz a létesítő szervezet és megbízza a TDM egyesületet, mint turisztikai 

profilú non-profit szervezetet, hogy legyen az iroda működtetője. 

 

A TDM lenne tehát az információs iroda működtetője, ez elősegítheti a jövőbeni TDM 

regisztrációt is, a SZET KFT pedig, mint a létesítő önkormányzat vállalkozása 

közreműködne a nyitva tartás biztosításában, az üzemeltetésben. Ennek feltételrendszerét 

külön megállapodásban szükséges részletesen rendezni a Felek (Önkormányzat – TDM – 

SZET KFT) között. 

 

A TOURINFORM feltételeknek így – várhatóan - mind a nyitva tartás, mind az előírt 

alkalmazotti létszám, mind a képesítési előírások vonatkozásában meg tudna felelni az iroda.  

 

 

A MEGVALÓSÍTÁS TERHEI és FINANSZÍROZÁSA: 

 

Az ideális verzió ugyanakkor befektetést igényel: 

 



- Egyfelől természetesen felvetődik, hogy bérleti díjtól eshet el az Önkormányzat – 

ugyanakkor jelen pillanatban is - és évek óta ez így van -, egy fillér bérleti díj sem 

folyik be ebből az ingatlanból és a jelek szerint mivel nem mutatkozik bérlő, ez így is 

marad. Ugyanígy nem folyik be bérleti díj akkor sem, ha ez az idegenforgalmi 

hasznosítás megtörténik viszont jó irányban, jó városi célra  hasznosul a helyiség.   

- Másfelől az átalakításra kell költeni – első lépésben azonban elég annyi is, amennyi 

az iroda kialakításához szükséges, vagyis a lakást teljes egészében nem alakítjuk át, a 

hátsó helyiség pl. ebben a verzióban marad raktár. A tervezett munkák főbb 

vonalakban: 

 az utcafronti 36 nm-es terem felújítása: parketta csiszolása, javítása, lakkozása, 

álmennyezet, festés,  villamos radiátor, 2 db kétszárnyú ajtó kismértékű 

felújítása, (cserépkályha marad) 

 konyha kialakítása: 2 nm csempe,vakolat javítás, festés, új padlólap 

 vizesblokk: szerelvény bontás, burkolat leverés, vakolás, csempézés 2 m-ig, 

felette festés, új padlóburkolat, 1 db wc, tartállyal, 1 db mosdó csapteleppel, 

 kamra tisztasági festés, új padlólap, 

 közlekedő festése, meglévő burkolatra új kerámia burkolat, 

 akadálymentesítés. 

Mindez 1.595.368,- Ft + ÁFA (bruttó 2.026.117,- Ft) összegből biztosan kivitelezhető. 

A berendezésekre ugyanakkor még ezen felül költeni kell, előzetes kalkulációk szerint 

erre legalább (bruttó) 800 ezer forintot szánni kell. Vagyis az iroda Széll Kálmán tér 

15. alatt való kialakítása (bruttó) 3 millió Ft összegből megvalósítható. Annyi 

bizonyos, hogy bárhol alakítunk ki irodát, a szóba jöhető helyszíneken ez kisebb – 

nagyobb költségekkel mindenütt jár, amit vagy közvetlenül, vagy saját cégén keresztül 

közvetve, de finanszírozni kell – ugyanakkor a legtöbbe a lakás részbeni átalakítása 

miatt ez kerül. 

 

A konstrukció megvalósításának pénzügyi fedezete az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint körvonalazható: 

 

A TDM egyesületnek utalandó 4 M Ft teljes egészében fedezetet nyújt a TDM 

menedzser alkalmazására. A PKKE egyesülettől átcsoportosítható 2 M Ft a SZET KFT-

nek nyújtana (részben) fedezetet a másik szakember alkalmazására. Az idegenforgalmi 

marketing költségekre beállított 1 M Ft, továbbá az információs iroda kialakításához 

szükséges további 2 M Ft pedig a Művelődési Ház felújítására elkülönített keretből (20 

M Ft) azonnal előteremthető.  

 

Összességében tehát a Széll Kálmán tér 15. tűnik az ideális helyszínnek az információs 

központ  elhelyezésére és működésére. A TDM lenne az iroda működtetője, a SZET KFT pedig 

bekapcsolódna az üzemeltetésbe. A TOURINFORM hálózathoz való csatlakozás is 

támogatható, azonban nem mindenáron - csak akkor, ha a feltételeknek való megfelelés 

összeegyeztethető Szentgotthárd és térsége érdekeivel is.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 



1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai információs 

központ működtetésével kapcsolatban a következő döntést hozza: 

 

A. / egyetért azzal, hogy a Széll Kálmán tér 15. alatt alakítsuk ki a következő módon: 

- az iroda kialakításról és a berendezéséről a SZET KFT-n keresztül 

gondoskodik és biztosítja az ehhez szükséges költségeket összesen (bruttó) 3 

M Ft összegben az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő finanszírozási 

szisztéma alapján, 

- megállapodást kell kötni a működtető TDM Egyesülettel és a közreműködő 

SZET KFT-vel az iroda üzemeltetésére, ezzel párhuzamosan a PKKE és az 

Önkormányzat közötti megállapodást módosítani kell a látogatóközpont 

működtetése (és annak finanszírozása) vonatkozásban az előterjesztésben 

foglaltak szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Karsai Gábor SZET KFT igazgató 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

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

 

B. / ………………… 

 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 1. pontban 

meghatározott konstrukcióban – támogatja a turisztikai információs iroda 

TOURINFORM hálózathoz való csatlakozását, és mint létesítő vállalja az 5 évig történő 

üzemeltetést, amennyiben a feltételek teljesítése nem jelent további költségeket az 

Önkormányzatra nézve. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

 

Szentgotthárd, 2015. március 16. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

A Széll K. tér 15. szám alatti önkormányzati ingatlan TOURINFORM Irodává 

alakulásának finanszírozási lehetősége 

 

- TDM 4 millió Ft /2015. évi költségvetésben elkülönítve/ 

- idegenforgalmi marketing 1 M Ft /2015. évi költségvetésben elkülönítve/ 

- a PKKE 2015. évi működési támogatásából (34,2 M Ft) – javaslatunk alapján 

legfeljebb - 2 M forintot az információs iroda működésének biztosításához kell 

átcsoportosítani, azzal párhuzamosan, hogy az látogatóközpont működtetése kikerül a 

PKKE ellátandó feladatai közül, 

- Művelődési Ház felújítására tervezett keretből ide átcsoportosítani 2 M Ft összeget 

/2015. évi költségvetésben 20 M Ft elkülönítve/ - (máshol a PKKE új 

irodahelyiségeinek kialakítására pl. ebben a verzióban ugyanis nem kell költeni). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. március 25.-i ülésére. 

 

Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő –testület ! 

A korábbi évhez hasonlóan az idén is bizonyos önkormányzati feladatokat civil 

szervezetekkel kívánunk megoldani, velük kötünk szerződést. .A 2015. évre tervezett 

megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra.  

 

1.) A városrészek zöldfelületének jobb és gyakoribb karbantartása érdekében kimondta a 

Testület, hogy ebbe lehetőség szerint célszerű lenne a településrészi civil szervezeteket is 

bevonni. Az eredmények többnyire igazolják, hogy az elképzelés jó volt, a városrészeken  

lényegesen nagyobb lett a rend a közterületeken, többször kaszáltak, a civil szervezetek pedig 

némi bevételhez jutottak. 

Tavalyi évben a  Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 365.000 Ft-ot(ellátta 

továbbá a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatokat is),a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 44.000 Ft-ot, a Rábafüzesért Egyesület 6.000 Ft-ot, a 

Máriaujfaluért Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület  80.000 Ft.-ot, a 

Rábatótfalui Sportegyesület pedig  37.000 Ft-ot kapott. 

A  Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 90.000 Ft támogatásban részesült . 

 

2015. évben a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálásra, takarításra, 

hulladék összegyűjtésére                                        360.000 Ft-ot 

                 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kaszálásra  40.000 

Ft-ot 

                 a Rábafüzesért Egyesület kaszálásra        6.000 Ft-ot 

                 a Máriaujfaluért Egyesület kaszálásra, takarításra, hulladék összegyűjtésére 

167.000  

                 Ft-ot        

                 a  Farkasfa Jövőjéért Egyesület  kaszálásra 80.000 Ft.-ot 

                 a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálásra 105.000 Ft-ot igényelne a feladat. 

 

Változás a tavalyi évhez képest, hogy Rábafüzesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

kisebb terület kaszálását vállalta.  Rábatótfalu városrészen a Sportegyesület pedig egyáltalán 

nem vállal kaszálást, számukra megterhelő a feladat ellátása. 

 

Továbbá szóban kérte a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a területükön a  kaszálás 15%-os 

emelését, összegben ez 90.000 Ft helyett 105.000 Ft lenne. 

 

Összesen a fenti feladatok ellátására  az idén  748.000 Ft.-ra lenne szükség, mivel e 

szervezetek  most is vállalták a munka elvégzését. A Zsidai városrészre történő emelés esetén 

az összeg 763.000 Ft-ra változna. 

 

A fedezete egyrészt  az eseti kaszálás,  zöldterület kezelés  összegéből , másrészt Jakabháza 

hulladékkezelési feladataira a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállítása  összegéből   

biztosított. 

 



2.)2006. évben a Közművelődési Koncepciót is elfogadó képviselő-testületi ülésen ( január 

26.) került megtárgyalásra a városrészi klubok helyzetéről és jövőjéről szóló előterjesztés. Az 

ezzel kapcsolatosan akkor elfogadott 11/2006. számú Képviselő-testületi határozat kimondta, 

hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd 

klubhelyiséggel rendelkező városrészein az ott lévő klubokat működtetésre átadja a 

településrészeken lakó közösségnek. A városrészi klubok részére e célra klubonként 75.660 

Ft-ot biztosítunk.  

A városrészi klubok működtetése összesen 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében. 

Fedezete a közművelődési tevékenység és  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

 A Képviselőtestület 2013. augusztus 29.-i ülésén a  196/2013.számú határozatával az 

Önkormányzat és  a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete közti  

Megállapodást  a Zsidai Városrészi Kulturház és sportlétesítmény működtetésére határozatlan  

időre  módosította, így azt nem kell évente beterjeszteni. A megállapodás fedezete évenként a  

költségvetésben közművelődési tevékenység és  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

A módosításra akkor azért került sor, mert a SZEMLE elnöke kérelemmel fordult hozzánk 

azzal, hogy a fenti szerződést hosszabb távra kössék meg, mivel hosszabb távú terveik vannak 

az épülettel kapcsolatban és csak ilyen tartalmú szerződéssel tudnak  fejlesztésekre pályázni. 

 

 

Ennek értelmében  kérem, hogy a Képviselő – testület a városrészi klubok működtetéséhez 

megállapodás  következő szervezetekkel való  megkötéséhez - járuljon hozzá: Jakabháza 

Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő Egyesület, Máriaújfalu Városrészi klub 

esetében: Máriaujfaluért Egyesület,  Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért 

Egyesület, Rábafüzesi Városrészi Klub esetében: Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui 

Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata lenne a szerződő partner.  

 

 

A Civil szerveztek bírósági  nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi  CLXXXI. törvény értelmében  a támogatási összegek úgy  válnak utalhatóvá, 

hogyha a civil szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2014. évi beszámolójukat. 

 

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

 

I. A végrehajtás feltételei 

 

1/ A cél megvalósulásához milyen további intézkedések szükségesek? 

A szerződések  aláírása. 

 

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

feltételek? Ha nem, hogyan kerülnek ezek biztosításra? 

A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetésében 

kell 

biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére. 

 

3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

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

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

folyamatos kontroll. 



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

el ezek? 

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

fizettetni ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket. 

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

folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy megszervezzen. 

A támogatás  kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás. 

 

 

II. A társadalmi hatások összefoglalása  

 

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

törekvések találkozása vagy ütközése. 

nem releváns. 

 

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

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

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

ez nagyobb odafigyelést, jobb színvonalú, gyakrabban végzett közterületi munkát jelenthet. A 

városrészi klubok esetében azok tartják fenn a klubokat akik azokban közösségi 

tevékenységet végeznek ami nagyobb odafigyelést, nagyobb érdeket jelenthet az 

állagmegóvása.  

 

III. Társadalmi költségek 

 

Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei  

Az önkormányzat feladatai közé tartozik a felsorolt, civil szervezetekkel ellátandó 

tevékenységek így azok finanszírozása az önkormányzatnak a feladata. Az erre a célra 

elkülönített összeget az önkormányzatnak mindenképpen  ki kell fizetnie. A civil 

szervezeteknek a feladat ellátása jelent plusz terhet. 

Hatékonysági és versenyképességi költségek  

A civil szervezetek több pénzösszeghez juthatnak, amit hasznos célra fordíthatnak. 

Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az elszámolás, de 

létszámbővítéssel nem jár. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és  elfogadását. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való 

támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak 

megfelelő szerződések megkötésére a következők szerint:  

 

 



 

1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán: 

 

- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendbentartására  és a takarítási és 

hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi  Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesülettel 360.000 Ft ellenében, 

 - Támogatási szerződés  a  rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes 

Német Kisebbségi   Önkormányzattal 40.000 Ft  és  a Rábafüzesért Egyesülettel 6.000 Ft 

összegben,  

- Megállapodás a  máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására  és a takarítási  

és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel 

167.000 Ft összegben,      

- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a  Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel 

80.000 Ft. összegben, 

- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a  Zsidai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel 90.000 Ft/ VAGY 105.000  ellenében. 

1.2.) A támogatások fedezete a 2015. évi költségvetésben az eseti kaszálás,  zöldterület  

kezelésének illetve a  települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete. 

 

1.2.) A városrészi klubok működtetése kapcsán 

Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok 

 működtetéséhez a megállapodások  következő  szervezetekkel  való  megkötéséhez járul 

hozzá:  

- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi  Faluszépítő és Hagyományőrző  

   Egyesület, 

- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,  

- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, 

- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület, 

- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében  a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, - 

valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében. 

 

2.) A megállapodások fedezete a 2015. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és    

  támogatása (közművelődési klubok) kerete. 

 

3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a 

polgármestert a  

     testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

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

                 utalásra  azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése. 

                  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd, 2015. március 11. 

 

                                                                                                               Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyzés:                                                                                                                         

           Dr. Dancsecs Zsolt 

                      jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről, mint MEGBÍZÓ: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Huszár Gábor, székhely: 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15733720-2-18, bankszámlaszám: 11747068-

15421481) 

 

másrészről, mint MEGBÍZOTT: 

 

Jakabházi Faluszépítõ és Hagyományõrzõ  Egyesület Szentgotthárd, Fő u. 9.  – képviseli: 

Somogyi Miklós elnök (továbbiakban: Egyesület), adószám: 18894941-1-18, 

bankszámlaszám: 72100488-10232444 

között a következők szerint: 

1. Jelen megállapodás tárgya Szentgotthárd-Jakabháza városrészen önkormányzati 

tulajdonban lévő, 2. pontban felsorolt területeken a parkfenntartási feladatok elvégzése és a 

8-as számú főútvonal Szentgotthárd-Jakabháza és - Rábafüzes városrészek 3. pontban 

meghatározott szakasza mentén a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos 

ellátása. 

 

2. A Megbízó megbízza a Megbízottat a következő önkormányzati tulajdonban lévő 

területeken a parkfenntartási feladatok ellátásával: 

 

-a temetõhöz vezetõ út két oldalának kaszálása 

-a temetõ kerítése melletti külsõ zöldterület kaszálása 

-a jakabházi kerékpárút melletti zöldterület kaszálása 

-a kulturház melletti területek kaszálása (helyrajzi száma: szentgotthárdi 2504 és 2508) 

-a jakabházi autóbuszmegálló melletti zöldterület rendben tartása. 

3. A Megbízó megbízza  továbbá a Megbízottat az alábbiakban részletezett feladatok  

     ellátásával: 

 Egyszeri tisztítás: az elszórt szeméthulladék összegyűjtése a megállapodás 
időtartama alatt minimum 4 alkalommal: 2014. április hónapban – 2014. nyarán az 

első kaszálás után – 2014. október hónapban – 2015. március hónapban. A 

megállapodással lefedett terület: 8-as számú főútvonal Szentgotthárd-Rábafüzes, 

Kodály Zoltán utca kereszteződésétől Szentgotthárd-Jakabháza irányába a város 

közigazgatási területének határáig tartó szakasza mentén (útpadka, árok, 

zöldterület, buszöböl), illetve a szakaszhoz csatlakozó illegális „autós 

pihenőhelyeken” (csatlakozó erdészeti, mezőgazdasági, egyéb utak mentén a főút 

tengelyétől mért 50 m mélységig); 

       

 A kihelyezett hulladékgyűjtők folyamatos ürítése szükség szerint, de legalább 
kéthetente (hulladékgyűjtő zsákok cseréje), illetve folyamatos karbantartásuk, 



megrongálódott, hiányzó hulladékgyűjtők pótlása szükség szerint, továbbá 

környezetük folyamatos tisztántartása ; 

 

 Az összegyűjtött hulladék ártalommentes elhelyezése (kezelő szervezetnek történő 

átadása). Az összegyűjtött hulladékot annak átadásáig a következő helyen kell  

elhelyezni:  Szentgotthárd, Fő út 9. A kezelő szervezet és annak elérhetősége: 

Müllex- Körmend Kft. 9900 Körmend, Rákóczi út 5. A kezelővel való tárgyalás 

során a Megbízott a Megbízó nevében és helyett jár el.  

 

4. A Megbízott  vállalja a 2.) és 3.) pont szerinti közterületekre előírt munkálatok elvégzését, 

a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a szükséges gépekről, eszközökről 

gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a munkabiztonsági 

szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. (védőfelszerelések, láthatósági 

mellény stb.) Megbízott kijelenti, hogy a szervezet bejegyzett tevékenységei között az e 

megállapodás szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges tevékenység feltüntetésre került. 

 

5. A Megbízó a feladatok elvégzéséért a Megbízott részére bruttó 360.000,- Ft megbízási 

díjat fizet. A megbízási díj megfizetése átutalással történik, az igazolt teljesítést követően, 

a Megbízott által kiállított számlák alapján két egyenlő részletben a számlák kiállításától 

számított 15 napon belül. Az első részlettel kapcsolatos számlát a Megbízott legkorábban 

2014. augusztus 1.én, a második részletét pedig 2014. szeptember 30-án nyújthatja be a 

Megbízónak.   

     A pénzügyi elszámolás végső határideje 2015. december 31.  

6. A Megbízó jogosult arra, hogy a jogviszony fennállása alatt a Megbízottat ellenőrizze. 

Joga van a munkavégzés folyamatának az ellenőrzésére és vizsgálatára. 

 

7. Kapcsolattartó a Megbízó részéről: 

Doncsecz András műszaki ügyintéző Tel.: 94/553-014, fax.: 94/553-055, e-mail: 

andras@szentgotthard.hu 

Kapcsolattartó a Megbízott részéről: 

Somogyi Miklós elnök Tel.:06-20/570-76-55, e-mail: somogyim@freemail.hu  

 

8. Ez a megbízás az aláírásának napjával kezdődően jön létre és 2015. március 31-ig tart. 

9. A Szerződő felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. A Szerződő Felek kötelezik 

magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket mindenek előtt peren kívül, 

tárgyalásos úton próbálják rendezni . 

 

10.  A Szerződő Felek a jelen  megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.  

11. E szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt i jóváhagyólag 

aláírták. Jelen szerződés 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

melyből 2 a Megbízónál, 1 pedig a Megbízottnál marad.  

Szentgotthárd, 2015.április 

 

 ……………………………….. ………………………………..

 Megbízó Megbízott 

Szentgotthárd Város Önkormányzata      Jakabházai Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület

 Képviseli: Huszár Gábor polgármester képviseli: Somogyi Miklós  elnök 

mailto:andras@szentgotthard.hu
mailto:somogyim@freemail.hu


  

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:   

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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: 

Szentgotthárd-Rábafüzes Német Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli: Paukovits Helmut 

Elnök, székhely: 9955 Szentgotthárd, Alkotmány utca 49., adószám: 16866074-1-18, 

bankszámlaszám:11747068-16866074), továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat 

   között az alábbiak szerint: 

1.)  A jelen megállapodás tárgya Rábafüzes településrész közterületei közül az alább 

meghatározott részének karbantartása:  

A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy Rábafüzes városrészen a  2387. hrsz-ú (könyvtár 

területe)  önkormányzati tulajdonban lévő területek évi minimum kétszeri kaszálását elvégzi. 

A terület teljes nagysága 7.347 m
2
. 

2.) A Nemzetiségi Önkormányzat kijelenti, hogy vállalja az 1.)pont szerinti közterületekre 

előírt munkálatok elvégzését. Vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú 

személyekről, a szükséges gépekről gondoskodik. Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel 

tartozik a munkabiztonsági szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. 

Tudomásul veszi, hogy ennek kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset miatt a 

felelősség a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, 

hogy a fent említett területek rendben tartásáról a 2015. évben gondoskodik.  

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

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

Nemzetiségi Önkormányzat megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg 

arányos részét jogosult visszakövetelni a Önkormányzat.  

5.)A Nemzetiségi Önkormányzat a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja. 

6.)A Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban említett feladatok ellátásáért 40.000.- Ft, azaz 

Negyenezer forint támogatásban részesül. Ezen összeget az Önkormányzat két részletben 

utalja át az  OTP. Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezetett 11747068-16866074 számú 

bankszámlájára. Az első részletet a  szerződés aláírását  követően legkésőbb 2015.augusztus 

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

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

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



számlamásolatokat megküldi összesítő kimutatással a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Csoportja részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2015. december 

31.  

7.)Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak. 

8.)A Nemzetiségi Önkormányzat képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti 

jognyilatkozata harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. jóváhagyását – 

megerősítését nem igényli.  

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

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015. április 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                    Szentgotthárd-Rábafüzes Német  

                                                                                                  Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzata 

         Képv.: Huszár Gábor polgármester                     Képv.: Paukovits Helmut elnök                                                        

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:   

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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: 

A Rábafüzesért Egyesület- 9955 Szentgotthárd, Kodály Z.u. 11.– képviseli: Molnár Piroska 

egyesületi elnök (továbbiakban: Egyesület) 

adószám: 18896493-1-18, bankszámlaszám: 72100488-11049872,    

   között az alábbiak szerint: 

1.) A jelen megállapodás tárgya Rábafüzes településrész közterületei közül az alább 

meghatározott részének karbantartása:  

Az Egyesület vállalja, hogy Rábafüzes városrészen a 2398. hrsz-ú (volt óvoda területe) 

önkormányzati tulajdonban lévő terület évi minimum kétszeri kaszálását elvégzi. A 

területek teljes nagysága 1.053 m
2
. 

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

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

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

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

kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset miatt a felelősség az Egyesülete terheli. Az 

Egyesület vállalja, hogy a fent említett terület rendben tartásáról a 2015. évben gondoskodik.  

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

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

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

jogosult visszakövetelni a Önkormányzat.  

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

6.)Az Egyesület a 1. pontban említett feladatok ellátásáért 6.000.- Ft, azaz Hatezer forint 

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

Takarékszövetkezetnél vezetett 72100488-11049872 számú bankszámlájára. Az első részletet 

legkésőbb 2015. augusztus 01-ig ,amennyiben a Bíróságnál letétbe helyezésre kerül a 2014. 

évi beszámoló, a második részletet 2015. augusztus 31-ig.  A támogatás felhasználását 

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

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

számlamásolatokat megküldi összesítő kimutatással a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 



Hivatal Pénzügyi Csoportja részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2015. december 

31.  

7.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.  

Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló 

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

 

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

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

igényli.  

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

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015.április 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                                    Rábafüzesért  Egyesület 

Képv.: Huszár Gábor polgármester                                 Képv.: Molnár Piroska elnök  

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………/2015.szám 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről, mint MEGBÍZÓ: 



Szentgotthárd Város Önkormányzata (képviseli: Huszár Gábor, székhely: 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., adószám: 15421481-2-18, bankszámlaszám: 11747068-

15421481) 

másrészről, mint MEGBÍZOTT: 

Máriaújfaluért Egyesület (képviseli: Czotter András, székhely: 9970 Szentgotthárd, 

Máriaújfalui út 87/a., adószám: 18896929-1-18, bankszámlaszám: 11747068-20022569-

00000000) 

 között a következők szerint: 

1. Jelen megállapodás tárgya Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen önkormányzati 

tulajdonban lévő, 2. pontban felsorolt területeken a parkfenntartási feladatok folyamatos 

ellátása. 

 

2. A Megbízó megbízza a Megbízottat a következő önkormányzati tulajdonban lévő 

területeken a parkfenntartási feladatok ellátásával: 

 

 Szentgotthárd 2723. hrsz- ú terület (Máriaújfalusi játszótér); 

 Szentgotthárd 2751. hrsz-ú terület (Kultúrház környezete); 

 Szentgotthárd 2858. hrsz-ú terület (közút és a patak közötti terület); 

 Szentgotthárd 047. hrsz-ú Kiss utca mindkét oldala (lakott területen kívüli szakasz 

Máriaújfalu és Rábakethely között)   

 

      3.A Megbízott  vállalja a 2.) pont szerinti közterületekre előírt munkálatok elvégzését, a  

        feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a szükséges gépekről gondoskodik.  

        Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a munkabiztonsági szabályok, egyéb  

        rendszabályok és előírások betartásáért. (védőfelszerelések, láthatósági mellény stb.)  

        Megbízott kijelenti, hogy a szervezet bejegyzett tevékenységei között az e megállapodás  

        szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges tevékenység feltüntetésre került.  

 

4. A Megbízó a feladatok elvégzéséért a Megbízott részére bruttó 167.000,- Ft megbízási 

díjat fizet. A megbízási díj megfizetése átutalással történik, az igazolt teljesítést 

követően, a Megbízott által kiállított számla alapján,   két egyenlő részletben a 

kiállítástól számított 15 napon belül . 

Az első részlettel kapcsolatos számlát a Megbízott legkorábban 2015. augusztus 01-én, 

a második részletét pedig 2015. szeptember 30-án nyújthatja be a Megbízónak.   

          A pénzügyi elszámolás végső határideje 2015. december 31.  

 

5. A Megbízó jogosult arra, hogy a jogviszony fennállása alatt a Megbízottat ellenőrizze. 

Joga van a munkavégzés folyamatának az ellenőrzésére és vizsgálatára. 

 

6. Kapcsolattartó a Megbízó részéről: 

Doncsecz András műszaki ügyintéző Tel.: 94/553-014, fax.: 94/553-055, e-mail: 

andras@szentgotthard.hu 

Kapcsolattartó a Megbízott részéről: 

Czotter András elnök Tel. 20/9213-789 

 

7. Ez a megbízás az aláírásának napjával kezdődően jön létre és 2015. december 31-ig 

tart, de legfeljebb a 2., pontban rögzített feladatok igazolt teljesítéséig. A Megbízott 

előteljesítésre is jogosult. 

 

mailto:andras@szentgotthard.hu


8. A Szerződő felek mindvégig szorosan együttműködnek egymással. A szoros 

együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. A Szerződő Felek 

kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből keletkező vitás ügyeiket mindenek előtt 

peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek eredménytelensége 

esetén fordulnak bírósághoz. 

 

9. A Szerződő Felek a jelen  megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári     Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.  

10. E szerződést a Szerződő Felek elolvasták, a tartalmát megértették, majd azt jóváhagyólag 

aláírták. Jelen szerződés 3 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

melyből 2 a Megbízónál, 1 pedig a Megbízottnál marad.  

Szentgotthárd, 2015. április 

 

 ……………………………….. ………………………………..

 Megbízó Megbízott 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Máriaújfaluért Egyesület 

 Képviseli: Huszár Gábor polgármester képviseli: Czotter András elnök

  

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………/2015.szám 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:   



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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat), adószám: 15421481-2-18, 

bankszámlaszám: 11747068-15421481) 

másrészről: 

 A Farkasfa Jövőjéért Egyesület- 9981 Szentgotthárd, Farkasfai u.9. – bírósági nyilvántartási 

száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök (továbbiakban: Egyesület), 

adószám:18898677-1-38, bankszámlaszám: 11747068-20020378 

 

között az alábbiak szerint: 

1.) A jelen megállapodás tárgya Farkasfa településrész közterületei közül az alább 

meghatározott részének karbantartása:  

-Szentgotthárd-Farkasfa Kultúrház és környezete (3189/2. hrsz) 

- Szentgotthárd-Farkasfa volt iskola környezete  (3191 hrsz) 

 

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

elvégzését. Vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyekről, a 

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

munkabiztonsági szabályok, egyéb rendszabályok és előírások betartásáért. Tudomásul veszi, 

hogy ennek kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset miatt a felelősség az 

Egyesületet terheli. Az Egyesület vállalja, hogy a fent említett területek rendben tartásáról a 

2014. évben gondoskodik.  

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

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

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

jogosult visszakövetelni a Önkormányzat.  

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

6.)Az Egyesület a 2. pontban említett feladatok ellátásáért 80.000.- Ft, azaz Nyolcvanezer 

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

Egyesület 11747068-20020378 számú bankszámlájára. Az első részletet legkésőbb 2015. 

augusztus 01.-ig fizeti ki, amennyiben a Birósághoz letétbe helyezésre kerül a 2014. évi 

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

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

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

számlamásolatokat megküldi összesítő kimutatással a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Csoportja részére. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2015. december 

31.  

 

7.) Szerződő Felek a jelen támogatási szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló .2015. március 10 .-én kelt nyilatkozat a 

jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

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



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

igényli.  

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

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015. április 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Farkasfa Jövőjéért  egyesület 

 Képv.: Huszár Gábor polgármester        Képv.: Némethné Soós Ilona elnök 

  

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………/2015.szám 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

egyrészről:   

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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: 



A Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Szentgotthárd, Zsidai u.10.– képviseli:Lippai Gábriel  

elnök (továbbiakban: Egyesület); Adószáma: 18883941-1-18; Bankszámlaszáma: 72100488-

10202186 

   között az alábbiak szerint: 

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

meghatározott területrészeinek kaszálása, rendben tartása:  

- Zsidai és Zsidahegyi városrészen a Zsidai bekötő út (828. hrsz.-ú) menti zöldterület, 

- a Kultúrház udvara és az előkert előtti élősövény (755. hrsz.-ú),  

- a Zsidai temető melletti parkoló (097/99. hrsz-ú),  

- a Zsidahegyi bekötő út (0117. hrsz-ú) melnti zöldterület,  

- a zsidahegyi buszforduló (0136/83. hrsz-ú) melletti zöld terület évi minimum kétszeri 

kaszálásának rendezése. Valamennyi felsorolt ingatlan Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának tulajdonban van.  

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

elvégzését. Kijelenti, hogy a felsorolt területrészeket pontosan ismeri.  

- Vállalja, hogy a feladat elvégzéséhez a megfelelő számú személyről, a szükséges gépekről 

gondoskodik.  

- Tudomásul veszi, hogy teljes felelősséggel tartozik a munkabiztonsági szabályok, egyéb 

rendszabályok és előírások betartásáért.  

- Tudomásul veszi, hogy ennek kapcsán felmerülő mindennemű probléma, baleset miatt a 

felelősség az Egyesületet terheli.  

- A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol 

- 2015. december 31.-ig beszámol a végzett munkáról a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatalnak 

3.) Ez a megállapodás határozott időre, 2016. december 31-ig szól. A Önkormányzat a 

támogatási szerződéstől elállhat, ha az 1.) és 2.)pontban rögzítetteket az Egyesület megszegi. 

Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét jogosult visszakövetelni a 

Önkormányzat.  

4.) Az Egyesület a fent említetteket is tudomásul veszi és vállalja.Az Egyesület az 1. pontban 

említett feladatok ellátásáért 90.000.- Ft, azaz Kilencvenezer forint támogatásban részesül. 

Ezen összeget az Önkormányzat két részletben utalja át az Egyesület 72100488-10202186 

számú bankszámlájára.  Az első részletet legkésőbb 2015. augusztus 01.-ig, amennyiben a 

Birósághoz letétbe helyezésre kerül a 2014. évi beszámoló, a második részletet 2015. 

szeptember 30-ig.  A támogatás felhasználását pénzügyi bizonylatokkal kell igazolni úgy, 

hogy az eredeti számlán a támogatott képviselője igazolja, hogy a kifizetés a támogatási 

pénzből történt és az eredeti számlákról készített számlamásolatokat megküldi összesítő 



kimutatással a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja részére. A 

pénzügyi elszámolás végső határideje 2015. december 31.  

5.)  A szerződő felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik   

 irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből   

 nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az 

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

melléklete. 

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

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

igényli. A jelen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének jóváhagyása szükséges. 

7.) Szerződő felek az itt külön nem említett kérdésekben a PTK előírásait tekintik 

irányadónak. 

8.) Szerzõdõ Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezõt 

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015. április 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata         Zsida Önkéntes Tűzoltó Egyesület

           Képv.: Huszár Gábor polgármester                               Képv.: Lippai Gábriel 

                                                                                                              elnök 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………/2015.szám 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS 

amely létrejött 

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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat), adószám: 15421481-2-18, 

bankszámlaszám: 11747068-15421481) 

 

másrészről: 

Jakabházi Faluszépítõ és Hagyományõrzõ  Egyesület Szentgotthárd, Fõ u. 9.          – képviseli: 

Somogyi Miklós elnök (továbbiakban: Egyesület), adószám: 18894941-1-18, 



bankszámlaszám: 72100488-10232444 

 

között az alábbiak szerint: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd, Fő 

u. 18.  szám alatt található kultúrházként használt épület. 

 2.)Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.  A jelen     

megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen   szerződés aláírásának 

napjától kezdődik és határozott ideig, a 2016. évi költségvetés alapján a támogatások 

elosztásáig tart.  

Tekintettel arra, hogy az Egyesület az épületet változatlan feltételekkel már a tavalyi év   

folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen szükség.   Az  

ingatlan rezsiköltségeit a SZET Szentgotthárdi KFT fizeti, az épület állagának    

megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) az épület  

tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti. 

3.)Az Egyesület feladatai:  

- az Egyesület gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak betartásáról 

- gondoskodik az épület takarításáról 

- gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 

nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről 

- A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol. 

- jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat beszedni.   

Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti összes 

költségeket az Egyesület köteles fizetni illetve keletkezett károkat köteles helyreállítani 

-az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek – e 

cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális egyesület szakmai segítségét kérni 

-     december 31-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnak 

4.)Az Egyesület részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási feladatok 

végzéséhez támogatást nyújt, melynek mértéke 75.660.- Ft, azaz Hetvenötezer – 

hatszázhatvan forint.  Ezen összeget az Önkormányzat utalja át az Egyesület 72100488-

10232444 számú bankszámlájára azt követően, amikor az Egyesület 2013. évi 

beszámolója a Birósághoz letétbe helyezésre kerül. 

5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha az 

Egyesület a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti illetve az 

Önkormányzattal való együtt működési kötelezettségét nem teljesíti, az épületet 

rongálja, az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat 

elállását írásban jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az 

Önkormányzat részére átadni. 



         6.) A szerződő felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik  

         irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a  

         közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv.  

         rendelkezéseinek. Az erről szóló 2015. március 10 .-én kelt  nyilatkozat a jelen  

        támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete. 

 

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

harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. Jóváhagyását – megerősítését 

nem igényli. 

8.)Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges. 

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

egyezõt jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2014.április 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Jakabházai Faluszépítő és Hagyományőrző   

                                                                                                                   Egyesület 

 

 Képv.: Huszár Gábor polgármester                           Képv.: Somogyi  Miklós 

     

                                                                                                                               elnök 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

…………/2015.szám 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

 

amely létrejött 

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

képviseli: Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat),  adószám: 15421481-2-18, 

bankszámlaszám: 11747068-15421481) 

másrészről: 

A Máriaujfaluért Egyesület (képviseli: Czotter András, székhely: 9970 Szentgotthárd, 

Máriaújfalui út 87/a., bankszámlaszám: 11747068-20022569-00000000), adószám: 

18896929-1-18. 

között az alábbiak szerint: 

 

1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 

Szentgotthárd, Máriaujfalui u. 87.  szám alatt található kultúrházként használt épület. 

2.)A Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.   A jelen 

megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen   szerződés aláírásának 



napjától kezdődik és határozott ideig, a 2016.  évi költségvetés alapján a támogatások 

elosztásáig tart. Tekintettel arra, hogy az Egyesület az épületet változatlan feltételekkel 

már    a tavalyi év folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra 

nincsen szükség.  Az ingatlan rezsiköltségeit a SZET Szentgotthárdi KFT fizeti, az 

épület állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, 

átépítéseket) az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti. 

3.)Az Egyesület feladatai:  

•az Egyesület az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. kulturális, 

közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi rendezvények, stb. 

tartására) használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület nyitvatartási és használati 

rendjéről, annak betartásáról 

 

•gondoskodik az épület takarításáról 

 

•gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 

nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről 

 

•jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 

beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti 

összes költségeket az Egyesület köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles 

helyreállítani. 

•A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol. 

•az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek 

– e cél érdekében kérheti a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szakmai segítségét . 

•  2015..december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnak.  

4.)Az Egyesület  részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási      feladatok 

végzéséhez támogatást nyújt, melynek mértéke évi 75.660.- Ft,      azaz Hetvenötezer – 

hatszázhatvan forint. Ezen összeget az Önkormányzat     utalja át az Egyesület OTP 

11747068-20022569-00000000) számú bankszámlájára akkor, amikor az Egyesület 

2013. évi beszámolója a Birósághoz letétbe helyezésre kerül.  

5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha az 

Egyesület a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti, az épületet 

rongálja, az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat 

elállását írásban jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az 

Önkormányzat részére átadni. 

6.) A Szerződő Felek a jelen  támogatási szerződésben külön nem szabályozott  

      kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.  

Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 

szóló 2015. március 10 .-én kelt  nyilatkozat a jelen  támogatási szerződés 

elválaszthatatlan melléklete. 

7.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen támogatási szerződés     érvényességéhez 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges. 



8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015.április 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Máriaujfaluért Egyesület 

 Képv.: Huszár Gábor polgármester Képv.: Czotter András elnök 

 

Jogi ellenjegyzés:                                                               

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

 



 

 

…………/2015.szám 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

 

amely létrejött 

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

képviseli: Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) 

másrészről: 

A Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata- 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.– képviseli: 

Labritz Béla vezető (továbbiakban: Városrészi Önkormányzat) 

között az alábbiak szerint: 

 

3.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 

Szentgotthárd, Tótfalusi u. 92.  szám alatt található kultúrházként használt épület. 

     2.)Az Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant.   A jelen 

megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony a jelen szerződés aláírásának 

napjától kezdődik és határozott ideig, a 2016. évi költségvetés alapján a támogatások 

elosztásáig tart.  

      Tekintettel arra, hogy a Városrészi Önkormányzat az épületet változatlan feltételekkel már 

a tavalyi év folyamán is használta, így most külön átadás – átvételi eljárásra nincsen 

szükség.  Az ingatlan rezsiköltségeit a SZET Szentgotthárdi KFT fizeti, az épület 

állagának megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) 

az épület tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti.  

3.)A Városrészi Önkormányzat feladatai:  

•a Városrészi Önkormányzat az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. 

kulturális, közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi 

rendezvények, stb. tartására) használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület 

nyitvatartási és használati rendjéről, annak betartásáról. 

 

•gondoskodik az épület takarításáról 

 

•gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 

nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről 

 

•jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat 

beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti 

összes költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles fizetni illetve a keletkezett 

károkat köteles helyreállítani. 

 

•A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol. 

•az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek 
– e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szakmai segítségét 

kérni 

• 2015. december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Szentgotthárdi Közös 



Önkormányzati  Hivatalnak. 

4.) A Városrészi Önkormányzat részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási 

feladatok végzéséhez támogatást nyújt, melynek mértéke évi 75.660.- Ft, azaz 

Hetvenötezer – hatszázhatvan forint.   

5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha a 

Városrészi Önkormányzat a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti, 

az épületet rongálja, az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az 

Önkormányzat elállását írásban jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az 

épületet az Önkormányzat részére átadni. 

6.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak. 

7.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges. 

8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015. április 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata 

 Képv.: Huszár Gábor  polgármester Képv.: Labritz Béla részönk.vezető 

 

Jogi ellenjegyzés:                                                             

 

  Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………/2015.szám 

 



TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

 

amely létrejött egyrészről:  

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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) adószám: 15421481-2-18, 

bankszámlaszám: 11747068-15421481) 

másrészről: 
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület- 9981 Szentgotthárd, Farkasfai u.9. – bírósági nyilvántartási 

száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök (továbbiakban: Egyesület), 

adószám:18898677-1-38, bankszámlaszám: 11747068-20020378 

között az alábbiak szerint: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd, 

Farkasfai u. 9.  szám alatt található épületnek a  kultúrházként használt közösségi célú 

épületrésze. 

2.) Az Egyesület újonnan bejegyzett, a településrészen székhellyel rendelkező, településrészi 

lakosok által megalapított civil szervezet – célja: közösen tevékenykedni Farkasfa jövőjéért, 

cél szerinti besorolása: „kulturális tevékenység”. 

 3.) Az Önkormányzat használatra átadja az 1.) pontban említett ingatlannak a kultúrházként 

használt közösségi célú részét. A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási 

jogviszony a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődik és határozott ideig, a 2016. 

évi költségvetés alapján a támogatások elosztásáig tart.  

 Az épületet a tavalyi évben is az Egyesület használta, így most külön átadás – átvételi 

eljárásra  nincsen szükség .  

Az ingatlan rezsiköltségeit az SZET Szentgotthárdi Kft  fizeti, az épület állagának 

megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) az épület 

tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti. 

     4.)Az Egyesület feladatai:  

•az Egyesület gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak 

betartásáról 

•gondoskodik az épület takarításáról 

•gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 

nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről 

•jogosult az ingatlannak rendezvények, bálok céljából való  kiadására, erre vonatkozóan 

köteles szerződést kötni, a díjat beszedni. Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett 

esetleges károk és állagromlás miatti összes költségeket az Egyesület köteles fizetni 

illetve a keletkezett károkat köteles helyreállítani 

•A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol. 

     ∙ az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és  

      rendezvényeknek – e cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális 

egyesület szakmai segítségét kérni 

•2015.  december 31-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnak 



5.)Az Egyesület részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási feladatok végzéséhez 

támogatást nyújt, melynek mértéke 75.660.- Ft, azaz Hetvenötezer – hatszázhatvan forint.  

Ezen összeget az Önkormányzat utalja át az Egyesület OTP. Bank RT-nél vezetett 11747068-

20020378 számú bankszámlájára  akkor, amikor az Egyesület 2014. évi beszámolója a 

Birósághoz letétbe helyezésre kerül. 

 

6.)Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha az 

Egyesület a 3. – 4.  pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti illetve az 

Önkormányzattal való együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, az épületet rongálja, az 

önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat elállását írásban 

jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat részére átadni. 

7.)A szerződő felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik   irányadónak. Az 

egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás  megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről szóló 

nyilatkozat a jelen megállapodás   elválaszthatatlan melléklete. 

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

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

igényli. 

9.)Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen megállapodás érvényességéhez Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges – a megállapodás csak a 

jóváhagyást követően lép hatályba. 

10.)A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

Szentgotthárd, 2015. április 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Farkasfa Jövőjéért  egyesület 

 Képv.: Huszár Gábor polgármester        Képv.: Némethné Soós Ilona elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

…………/2015.szám 

 

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

 

amely létrejött egyrészről:  

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

Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat) adószám: 15421481-2-18, 

bankszámlaszám: 11747068-15421481) 



másrészről: 
A Rábafüzesért Egyesület- 9955 Szentgotthárd, Kodály Z.u. 11.– képviseli: Molnár Piroska 

egyesületi elnök (továbbiakban: Egyesület) 

adószám: 18896493-1-18, bankszámlaszám: 72100488-11049872,    

között az alábbiak szerint: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd, 

Kodály Z. u. 11.  szám alatt található épületnek a  kultúrházként használt közösségi célú 

épületrésze. 

2.)  Az  Önkormányzat használatra átadja az 1. pontban említett ingatlant .  

       A jelen megbízási szerződéssel létrejövő megbízási jogviszony 2015. január 1. napjától 

kezdődik és határozott ideig, a 2016. évi     költségvetés alapján a támogatások elosztásáig 

tart.  

 Az ingatlan rezsiköltségeit a SZET Szentgotthárdi KFT  fizeti, az épület állagának 

megőrzéséhez szükséges nagyobb munkálatokat (átalakításokat, átépítéseket) az épület 

tulajdonosa  rendeli meg illetve fizeti. 

 3.) Az Egyesület feladatai:  

az Egyesület az épületet a településrészen lakók közösségi céljaira (pl. kulturális, 

közművelődési feladatok, társadalmi rendezvények, közösségi rendezvények, stb. tartására) 

használja, ennek kapcsán  gondoskodik az épület nyitvatartási és használati rendjéről, annak 

betartásáról 

gondoskodik az épület takarításáról 

gondoskodik az épület napi használata során felmerülő kisebb, a 2. pontban említettek alá 

nem tartozó karbantartási feladatok elvégzéséről 

jogosult az ingatlan kiadására, erre vonatkozóan köteles szerződést kötni, a díjat beszedni. 

Ugyanakkor a kiadás miatt keletkezett esetleges károk és állagromlás miatti összes 

költségeket a Városrészi Önkormányzat köteles fizetni illetve a keletkezett károkat köteles 

helyreállítani. 

 

A kapott támogatás felhasználásáról pénzügyi bizonylatokkal tételesen elszámol. 

Az épület egyik fő funkciója otthont adni a kulturális eseményeknek és rendezvényeknek – e 

cél érdekében köteles a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szakmai segítségét kérni. 

  december 31.-ig beszámol a működtetés tapasztalatairól a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatalnak. 

     4.) Az Egyesület  részére az Önkormányzat a takarítási és karbantartási  feladatok 

végzéséhez támogatást nyújt, melynek mértéke évi 75.660.- Ft,  azaz Hetvenötezer – 

hatszázhatvan forint Ezen összeget az Önkormányzat  utalja át az Egyesület 72100488-

11049872   számú bankszámlájára akkor, amikor az Egyesület 2014. évi beszámolója a 

Birósághoz letétbe helyezésre kerül 

5.) Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodástól elállni abban az esetben, ha az 

Egyesület a 3. pontban írt feladatait nem vagy nem megfelelően teljesíti, az épületet rongálja, 

az önkormányzat írásos engedélye nélkül átalakítja/átépíti. Az Önkormányzat elállását írásban 

jelenti be,  az abban meghatározott időpontig kell az épületet az Önkormányzat részére átadni 

6.) A Szerződő Felek a jelen  támogatási szerződésben külön nem szabályozott  

      kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak.  



Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az erről 

szóló 2015. március 10 .-én kelt  nyilatkozat a jelen  támogatási szerződés 

elválaszthatatlan melléklete. 

 

7.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy ezen támogatási szerződés     érvényességéhez 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyása szükséges – a 

megállapodás csak a jóváhagyást követően lép hatályba. 

8.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után mint akaratukkal egyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2015. április 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                           Rábafüzesért Egyesület 

Képv.: Huszár Gábor polgármester                        Képv.: Molnár Piroska egyesületi elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: Széll Kálmán-napok rendezvénysorozat 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Széll Kálmán, a XIX-XX. század fordulójának egyik meghatározó politikusa volt, aki 

Szentgotthárdhoz és térségéhez szorosan kötődött, tevékenységének hatásait pedig még ma is 

érezhetjük.  

 

Széll Kálmán Gasztonyban született 1843. június 8-án, és Rátóton hunyt el 1915. augusztus 

16-án, pontosan száz évvel ezelőtt. A térség országgyűlési képviselőjeként – majd 

pénzügyminiszterként és miniszterelnökként is – sokat tett azért, hogy Szentgotthárd és 

környéke a fejlődés útjára léphessen. A vasútvonal kiépítésében, gyárak létesülésében (pl.: 

dohánygyár), számos gazdasági fellendülést indukáló programban működött közre, s ezek 

egytől-egyig megalapozták Szentgotthárd térségben betöltött szerepét, gazdasági státuszát.  

 

Munkássága, tevékenysége és életútja előtt tisztelegve halálának 100. évfordulója alkalmából 

szeretnénk megrendezni a Széll Kálmán-napok rendezvénysorozatot, amelynek programjait 

2015. június 8. (születésének napja) és 2015. augusztus 16. (halálának 100. évfordulója) 

között tervezzük.  

 

Programterv:  

 

IDŐPONT PROGRAM  HELYSZÍN 

Június 8. 
Széll Kálmán és a századforduló 

Szentgotthárdja c. kiállítás megnyitója 

Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, 



földszinti előtér  

Június 26. 
Századfordulót idéző zeneművek a Gotthárd 

Brass előadásában 

Széll Kálmán tér, 

Szökőkút  

Július 17. 
Kávéházi beszélgetés prof. dr. Széll Kálmánnal 

és Bana Tibor országgyűlési képviselővel 
Színház, aula 

Augusztus 

16.  

„A századelő nosztalgiája”  

Sajgál Erika és Kovács István zenés műsora  

Zongorán közreműködik: Gyarmathy István 

Barokk kerti terasz 

 

1. Széll Kálmán és a századforduló Szentgotthárdja c. kiállítás 

Ennek tervezett helyszíne a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 

előtere. Két lehetőséget dolgoztunk ki, a megvalósítás a rendelkezésünkre álló anyagi 

keret függvénye. 

 

a.) Kiállítás Széll Kálmán élethű viaszszobrával 

 

Az előtér jobb oldali fala előtt (ahol jelenleg az eligazító tábla található), egy 

kisebb kiállítási paraván kapna helyet, két nagyobb paraván pedig az ablakok előtt 

mutatja majd be a századforduló Szentgotthárdját és Széll Kálmán életét, 

munkásságát. A sarokban egy szobarészletet rendeznénk be, egy karosszékben, 

könyvvel a kezében ülne Széll Kálmán életnagyságú és teljesen élethű viaszszobra, 

amelyet Megyeri János szobrászművész készítene el.  

A kiállítási anyagot az Önkormányzati és Térségi Erőforrások csoportja állítja 

majd össze a Honismereti Klub segítségével. Jelenleg is folyik a gyűjtés, kutatás, 

ehhez a Vas Megyei Levéltár segítségét is igénybe vettük, onnan várhatóan május 

elején kapunk anyagot.  

A kiállítást egy elegáns kordonnal különítenénk el az előtér többi részétől, de ez 

elhagyható tétel a megvalósítás folyamatában.  

 

KÖLTSÉGVETÉS 

5 db paraván LED 

világítással 
1.206.500,- Ft Árajánlat az 1. sz. mellékletben 

1 db szőnyeg kb. 50.000,- Ft - 

1 db karosszék kb. 30.000,- Ft - 

1 db állólámpa kb. 50.000,- Ft - 

Kordon (8 db oszlop és 

7 db kötél) 
253.658,- Ft Árajánlat a 2. sz. mellékletben 

Széll Kálmán 

viaszszobra 
2.200.000,- Ft 

Árajánlat a 3. sz. mellékletben 

Fotó egy Megyeri János által 

készített viaszszoborról a 4. sz. 

mellékletben 

Plakátok, meghívók, 

másolási/digitalizálási 

költségek 

kb. 10.000,- Ft - 

Összesen: 

3.800.158,- 

 



Meg kell fontolni, hogy érdemes-e több mint két millió forint értékben egy 

viaszszobrot készíttetni most. 2018-ban lesz Széll Kálmán születésének 175. 

évfordulója, addig akár pályázati pénzből is megvalósítható ez az elképzelés. Sőt, 

addigra tisztázódik az épület jövője is, ami egy teljesen új helyzetet is 

eredményezhet.  

 

b.) Kiállítás csak dokumentumokból, fotókból 

 

Amennyiben anyagi forrásaink nem teszik lehetővé Széll Kálmán viaszszobrának 

elkészíttetését, úgy e nélkül, a rendelkezésünkre álló dokumentumok és fotók 

segítségével idézzük fel a századfordulós Szentgotthárdot és ehhez kapcsolódóan 

Széll Kálmán alakját.  

 

KÖLTSÉGVETÉS 

5 db paraván LED 

világítással 
1.206.500,-  Árajánlat az 1. sz. mellékletben 

1 db szőnyeg kb. 50.000,- Ft - 

Kordon (8 db oszlop és 

7 db kötél) 
253.658,- Ft Árajánlat a 2. sz. mellékletben 

Plakátok, meghívók, 

másolási/digitalizálási 

költségek 

kb. 10.000,- Ft - 

Összesen: 

1.520.158,-  

 

 

 

 

 

2. Századfordulót idéző zeneművek a Gotthárd Brass előadásában 

 

A szentgotthárdi zenekar a Széll Kálmán téren, Szökőkútnál egy kb. 30 perces 

műsorral, a századforduló hangulatát idéző zeneművekkel szórakoztatja majd a 

közönséget. A zenészekkel a fellépti díjuk egyeztethető, így ez nem jelent nagyobb 

költséget kb. 20-25.000,- Ft-nál.  

 

3. Kávéházi beszélgetés prof. dr. Széll Kálmánnal és Bana Tibor országgyűlési 

képviselővel 

 

Elképzeléseink szerint a Színház aulájában kávéházi hangulatot teremtve, kötetlen 

beszélgetések keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Széll-család 

történetével – ebben prof. dr. Széll Kálmán közreműködésére számítunk -, illetve 

azzal a jelentőségteljes feladattal, hogy mit is jelent Széll Kálmán nyomdokaiba lépve 

a térség érdekeit képviselni az Országgyűlésben – erre Bana Tibor országgyűlési 

képviselőt kérjük fel.  

Ennek költsége kb. 20.000,- Ft lenne, amely tartalmazza a kávé, üdítő, aprósütemény 

árát.  

 



4. „A századelő nosztalgiája” – Sajgál Erika és Kovács István zenés műsora  

Gyarmathy István zongorakíséretével 

 

Augusztus 16-án, a Széll Kálmán-napok zárásaként – jó idő esetén – a Barokk kerti 

teraszon kerülhet sor a Turay Ida Színház művészeinek előadására, amely méltó és 

színvonalas záró programja lehet a rendezvénysorozatnak. Az egyórás műsorra 

természetesen – mint a rendezvénysorozat összes programjára – a belépés ingyenes 

lesz. (Árajánlat folyamatban, várhatóan nettó 3-400.000,- Ft) 

 

A Széll Kálmán-napokhoz kapcsolódóan a fő programelemeken túl sor kerül egy játékos 

történelmi vetélkedőre, amelyet a Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Honismereti Klub 

segítségével szervez az általános iskolák 7-8. osztályai és a középiskolák számára. A számos 

izgalmat és játékos versenyt ígérő csapatvetélkedő több fordulós lesz, egyik állomásaként a 

gyerekeknek Rátóton kell majd történelmi rejtvények, feladványok végére járniuk.  

Ennek a díjazás tekintetében lesz némi költsége, bár a jutalmak egy részét szponzorok 

segítségével tudjuk biztosítani (pl.: pizza utalványok). Néhány könyvutalvány, írószercsomag 

vásárlásához 30.000,- Ft-ot kalkulálunk, amely összeg a jelentkezők számától függően 

változhat.  

 

A rendezvénysorozat célja, hogy megidézze a századforduló Szentgotthárdját, és közelebb 

hozza Széll Kálmán alakját. Ennek érdekében összeállítunk a századforduló Szent-Gotthárd 

című lapjának érdekesebb cikkeiből egy teljesen korhű lapot.  

Terveink szerint a lapot 4000 példányban nyomtattatnánk ki, amelyből 3700 példányt a 

városban terjesztenénk, 300 példányt pedig a rendezvényekre érkező vendégek kapnának 

meg. Ennek költsége 8 oldalas, A3-as méretű, ofszet papírra nyomtatva bruttó 337.820,- Ft, 

tervezési költsége bruttó 25.400,- Ft, terjesztése bruttó 26.670,- Ft, tehát összesen bruttó 

389.890,- Ft.  

 

A Széll Kálmán életére, munkásságára való megemlékezés ezekkel a programokkal, 

rendezvényekkel valósulna meg, ehhez azonban megfelelő anyagi háttér szükséges.  

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Széll Kálmán életére és munkásságára történő méltó megemlékezés a 

rendezvénysorozat célja.  

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

feltételek?  

Személyi igen, a tárgyi feltételek egy része igen, az anyagi fedezethez a Testület 

hozzájárulása szükséges.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A rendezvénysorozat nem, vagy csak részben valósulhat meg.  

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  



Az egyes programelemek, eszközök tekintetében előzetesen árajánlatokat kellett 

bekérni, egyéb adminisztratív teher nincs.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni, arról döntést hozni 

szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széll Kálmán-napok 

rendezvénysorozat szervezéséhez, az egyes programelemek megvalósításához ……. Ft 

összeget biztosít a ….. keret terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2015. március 13. 

 

          Huszár Gábor 

           polgármester  

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: „Nemzeti kincsek Szentgotthárdon” c. konferencia szervezése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2015. számú határozatában 

egyetértett azzal, hogy 2015. május 5-én, a Szentgotthárdon 1944-45-ben elrejtett és innen 

külföldre elszállított nemzeti kincsek történetének 70 éves évfordulóján egy történelmi 

konferenciára kerüljön sor a témát ismerő előadók részvételével. A határozat szerint a 

konferencia részletes költségvetését a márciusi testületi ülésre elő kell terjeszteni, a költségek 



fedezéséhez pedig kérelmet kell benyújtani Vas Megye Önkormányzatának Civil és 

Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottságához.  

 

Jelenleg folynak az egyeztetések a felkért előadókkal, így konkrét összegekkel nem 

számolhatunk.  

 

Felkértük Dékány Á. Sixtus zirci apátot, Szakály Sándor hadtörténészt, valamint Mihály 

Máriát, a Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettesét, hogy előadásaikkal vegyenek részt a 

konferencián, visszajelzést ez előterjesztés megírásának időpontjáig még nem kaptunk, így a 

tiszteletdíjaknak, szállás és vacsora költségeknek csak hozzávetőleges összegét tudjuk 

megbecsülni. Felkértük továbbá Balog Zoltán miniszter urat, hogy vállalja el konferenciánk 

fővédnökségét, válaszát még várjuk.  

 

A konferencia tervezett költségeit az alábbi táblázat foglalja össze:  

 

Program/Feladat Költség 

Szállás biztosítása igény szerint  120.000,- Ft 

Vacsora biztosítása igény szerint  30.000,- Ft 

Kávészünetben kávé, ásványvíz, pogácsa 

biztosítása 
20.000,- Ft 

Ünnepi ebéd a St. Gotthard Spa&Wellnessben 
2.000,- Ft/fő (kb. 40.000,- Ft) Árajánlat 

az 1. sz. mellékletben  

Utazás Mogersdorfba 
0,- Ft (A Benkő Kft. felajánlotta az 

utaztatást) 

Előadók tiszteletdíja  kb. 80.000,- Ft 

Plakátok meghívók költsége 0,- Ft (Hivatalon belül megoldható) 

Reprezentációs költségek  kb. 60.000,- Ft 

 

A végleges költségvetés összeállítását követően a Pannon Kapu Kulturális Egyesület az 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások csoportja előkészítésében kérelmet nyújt be Vas 

Megye Önkormányzatának Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottságához. Pozitív döntés 

esetében a konferencia bruttó 350-400.000,- Ft közé tervezett kiadásai a támogatással 

elnyert összeggel csökkentetten terhelnék az Önkormányzat költségvetését.  

 

Tájékoztatásképpen felvázoljuk a konferencia tervezett programját, amely természetesen az 

előadói visszajelzések függvényében még változhat.  

 

IDŐPONT ELŐADÓ PROGRAM 

9.30 Huszár Gábor Köszöntő 

9.45 Csuk Ferenc Szentgotthárd története 1944-45-ben 

10.10 
Dékány Á. 

Sixtus 
A ciszterek története a második világháború idején 

10.35 Szakály Sándor 
Hogyan érte el a front Szentgotthárdot a második 

világháború alatt?  

11.00 - Kávészünet 



11.30 Mihály Mária A nemzeti kincsek története 

11.55 Balog Zoltán Zárszó 

12.30 -  Ünnepi ebéd a St. Gotthard Spa&Wellnessben 

14.30 -  Kirándulás Mogersdorfba 

16.00 Szép Renáta 
Nagyboldogasszony templom és a ciszter kolostorépület 

bemutatása 

17.00 
Honismereti 

Klub / PKKE 

Selyemgyári kiállítás megnyitója a Színházban / a 

Múzeumban 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

7.) Mi indokolja, miért szükséges?  

A nemzeti kincsek egy része 1944/45 fordulóján itt, Szentgotthárdon voltak elrejtve, 

ennek 70. évfordulójára emlékezünk.  

 

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

feltételek?  

Személyi és tárgyi feltételek egy része igen, az anyagi fedezethez a Testület 

hozzájárulása szükséges.  

 

9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

 

11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A konferencia nem, vagy csak részben valósulhat meg.  

 

12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Árajánlatok kérése, a tervezett előadók felé meghívók küldése, a konferencia 

szervezése és lebonyolítása.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni, arról döntést hozni 

szíveskedjenek.  

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzeti kincsek 

Szentgotthárdon” konferencia tervezett programjával az előterjesztés szerint egyetért, 

annak megvalósulását legfeljebb (bruttó) 400.000,- forinttal támogatja a 2015. évi 

költségvetés működési céltartalék terhére.   

Határidő: azonnal 



Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

              Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

2. Felkéri a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, hogy a Vas Megye Önkormányzatának Civil 

és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottságához - az Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

csoport előkészítésében – támogatási kérelmet nyújtson be a konferencia 

megvalósítására.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

              Kiss Éva, PKKE elnök 

 

Szentgotthárd, 2015. március 13. 

 

         Huszár Gábor 

          polgármester  

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 



 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

Tárgy: Ajánlat 

 

Tisztelt Szervezők! 

 

Örömmel vettük megkeresésüket, melyre ezúton szeretnénk elküldeni a Szentgotthárdi Fürdő 

ajánlatát. 

 

A rendezvény tervezett dátuma: 2015. május 5. 

A rendezvény jellege: Ebéd 

Helyszín: A fürdő A’la Carte étterme 

Várható létszám: kb. 20 fő 

 

Menüjánlatunk: 

 

3 fogásos menü az alábbiak szerint: 

 

1. leves: Húsleves fridattó 
2. főétel: 

A. Pikáns mexikói sertésszelet rizzsel, vagy 

B. Bakonyi csirkemell galuskával 

3. desszert: Almás és meggyes rétes 

 

A leves és a desszert egységesen kerül felszolgálásra, míg a főételnél a vendégek élhetnek a 

menüválasztással. Javasoljuk, hogy a menüket a délelőtti kávészünetben válasszák ki a 

vendégek, ezzel meggyorsítva az ebédelés folyamatát. 

 

Árajánlatunk: 2000 Ft/fő 

 

Az árajánlat nem tartalmazza az italok árát, ami a fogyasztás függvényében külön fizetendő. 

A fogyasztás végösszege után 10% szervízdíjat számolunk fel. 

 

További információval szívesen állok a rendelkezésére. 

 

Bízva ajánlatunk pozitív elbírálásában, mediterrán üdvözlettel 

 

 

Nagy Rita 

értékesítési és marketing vezető 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a törökországi Dilovasival 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tavaly a szentgotthárdi csata 350. évfordulójának méltó 

megünneplésére nagyszabású rendezvénysorozattal készült, amelyre a törökországi Dilovasi 

városából egy katonazenekar is érkezett.  

A törökök látogatásának előkészítésekor már szó esett egy esetleges testvérvárosi kapcsolat 

kialakításáról, amelyet a Szentgotthárdi Történelmi Napokon aláírt szándéknyilatkozat 

követett. E szándéknyilatkozat aláírását és a testvérvárosi kapcsolat előkészítését a Testület 

180/2014. sz. határozatában támogatta.  

Dilovasi városa meghívta városunkat az április 22. és 26. között megrendezendő fesztiválra, 

amelynek keretében a szándéknyilatkozatot megerősítendő aláírnánk a Szentgotthárd és 

Dilovasi között létrejövő testvérvárosi megállapodást.  

 

A török partner előkészítette a megállapodást, török nyelven megküldte, ezt lefordíttattuk 

magyarra (1. sz. melléklet).  

 

A megállapodás értelmében a két város kulturális és történelmi kapcsolatait alapul véve 

együttműködik, keresi és él a testvérvárosi kapcsolatból eredő lehetőségekkel, kölcsönös 

látogatásokkal ápolja a kialakult kapcsolatot, gondoskodik a folyamatos kommunikációról.  

 

Visszatekintve az elmúlt évi Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatra, igazi 

kuriózumnak számított a török katonazenekar fellépése és nagy sikert aratott a lakosság 

körében. Ez a kapcsolat számos kulturális téren történő együttműködést eredményezhet, de 

akár a gazdaságra is kedvezően hathat, hiszen Dilovasi jelentős iparral rendelkezik.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni, arról döntést hozni 

szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjeszés 1. számú 

melléklete szerint egyetért a törökországi Dilovasi városával kötendő testvérvárosi 

megállapodás tartalmával, egyidejűleg felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert, hogy 

törökországi látogatásakor a megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

Szentgotthárd, 2015. március 16. 

          Huszár Gábor 

           polgármester  



Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  



1. sz. melléklet 

 

Testvérvárosi szerződés  
 

 A Török Köztársaság és Magyarország közötti történelmi és kulturális kapcsolatokra 

támaszkodva, a jó viszonyon és együttműködésen alapuló kapcsolatok keretén belül 

Szentgotthárd városának önkormányzata és a Kocaeli tartományban található Dilovası 

önkormányzata barátságát és testvéri kötelékeit testvérvárosi minőségben az alábbi 

szerződésben foglaltak szerint határozzák meg és rögzítik:  

 A Török Köztársaság Kocaeli tartomány Dilovası Önkormányzat Gyűlésének 

2014/08/06 évi 58. számú döntése helyben hagyta a Magyarországon található 

Szentgotthárd városával való testvérvárosi viszony létrehozását. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a ……../2015. számú képviselő-testületi határozatával fejezte ki 

szándékát a testvérvárosi megállapodás megkötésére. 

2. A testvérváros, Szentgotthárd önkormányzata kifejezte óhaját ezen státusz folyamatos 

fenntartására és megkezdődtek a munkálatok ezen a területen. A jövőbeli cél is ezen 

kapcsolatok fejlesztése a tájékoztatási és információs tevékenységek révén. 

3. A két testvérváros között meglévő történelmi és kulturális kapcsolatokat alapul véve 

és az előírásokban foglalt eljárások keretén belül megtörtént a kétoldalú 

kapcsolatfelvétel, s ennek következtében lezajlottak a kölcsönös látogatások is.  

Megállapodás történt, hogy a látogatások és viszontlátogatások ezen túl  küldöttségek 

révén zajlanak.  

4. Mindkét önkormányzat propagálja az olyan konferenciákat, programokat, és egyéb 

kommunikációs lehetőségeket, amelyek akár az általános akár az etnikai, történelmi 

kapcsolatokat és viszonyokat egyfajta kulturális kereten belül tárgyalják; illetve 

támogatják a hasonló célzatú vizuális programokat; valamint élnek  a civil társadalom  

intézményeinek ezen területen elérhető támogatásával.  

5. A két testvérváros önkormányzata között megkezdődik a hivatalos kapcsolattartás, s 

az együttműködés során mind a baráti és testvéri országoknak tekintendő Török 

Köztársaság és Magyarország törvényeinek mind a nemzetközi kapcsolatok 

előírásainak betartását szem előtt tartják, s a történelmi folyamatok és a kulturális 

értékek területén közös tevékenységeket kezdenek. 

6. Amennyiben változás állna be a jelenlegi feltételekben, úgy szükség esetén további 

kiegészítések fűzhetőek a jelen szerződéshez.  

7. Jelen szerződés rendelkezései a Török Köztársaság Külügyminisztériumának 

jóváhagyását követően hivatalosan érvénybe lépnek. 

 

Jelen szerződés az alábbiakban névvel és címmel megjelölt személyek aláírásával hitelesítve  

2015 / …... / …....  köttetett.  

 

 

 ……………………………….    ……………………………….. 

        Ali Toltar                  Huszár Gábor 

 Török Köztársaság      Magyarország 

Kocaeli tartomány Dilovası önkormányzata       Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2015. március 25-i  ülésére 

 

Tárgy : Munkásszállás kialakítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint Szentgotthárd Város Önkormányzata előtt is ismert Szentgotthárdon problémát jelent a 

megfelelő munkaerő hiánya, ill. nem áll rendelkezésre megfelelő számú lakhatási lehetőség a 

messzebb élő munkavállalók részére. Az Opel Szentgotthárd Kft-től érkezett is igény arra 

vonatkozóan, hogy kb. 100 fő részére szeretnének apartmanokat bérelni. 

Az Opel olyan szállás specifikációt szeretne, melyben 2 fő/ lakóhelyiség vagy 2x2 fő 

/apartman kerülne elhelyezésre, továbbá ezen apartmanokhoz szinte komplett 

szervízszolgáltatást igényel. (teljes felszerelés Tv, szekrény, ágy, ágynemű, internet, kábeltv, 

hűtő, függöny, szék asztal,.stb., mosókonyhák, mosógéppel, takarítás, recepció biztosítása) Fő 

szempont a távolság is ami ha lehetséges minél közelebbi legyen. Kifejezetten jelezték is, 

hogy a távolabbi településrészeken nem érdekli őket lehetőség. 

 

Munkásszállás kialakítása 

A helyi adottságokat és lehetőségeket megvizsgálva az Önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanok tekintetében az alábbi lehetőségek adódnak lakás építésre, ill. átalakítás során 

kialakításokra: 

1. Üres telkek beépítése 

2. Kethelyi, volt határőr laktanyában lakások kialakítása és azok egy részének átmeneti 

átengedése munkások elszállásolására  

3. Magántulajdonú lakásokat az önkormányzat kivesz. 

 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen ingatlanok, melyen társasházak, 

apartmanok építhetők: 

- Sztg, József A. u. 30. (volt tekepálya), 1273 hrsz-ú ingatlan, területe 729 m2. Ezen az 

ingatlanra korábban társasház volt tervezve amiben 22 db. szociális bérlakás került 

volna kialakításra, melyek 25-36 m2-es alapterületűek voltak.  

A terv azóta elavult, újra kellene engedélyeztetni, továbbá ezen lakások méretük miatt 

amúgy sem lennének megfelelőek apartman számára. Tehát ezen az ingatlanon kb. 12-

14 apartmanlakás alakítható ki. 

- Sztg. József  A. u. 29. és  33 sz. alatti 1327 és 1325 hrsz-ú ingatlanok. Ide tervezett 

beruházás esetén a közbeékelődött József A. u. 31. sz. alatti 1326 hrsz-ú ingatlant ami 

magánkézben van, meg kellene vásárolni. Az önkormányzati tulajdon összesen 873 

m2, a magántulajdon 508 m2-es. Erre a területre szabályozási tervel rendelkezünk, itt 

zártsorú (földszint, emelet + tetőtér) társasház kialakítására van lehetőség. 

 

2. Kethelyi, volt határőr laktanyában lakások kialakítása van folyamatban. 

Tájékoztatnánk a T. Testületet, hogy a Laktanya ingyenes tulajdonba adásáról szóló 

Megállapodás alapján keletkezett kötelezettségvállalásról is, melyben a tulajdonba 

adás szociális lakások kialakítás céljából került sor. A Megállapodás I/3. és V.4. – V. 

6. pontjai taglalják ezen kikötéseket. Megállapodás 2. sz. mellékletként csatolva.  A 

laktanyára felmérési tervet készíttettünk, amely a jelenlegi állapot felmérését 



tartalmazza. A lakások, kialakításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek 

elkészítésére árajánlatokat kértünk. A tervek elkészítését követően lehet megállapítani 

a pontos lakásszámot és a várható költségeket.  

Az előzetes durva becslés szerint, ha saját ingatlanon építtetünk társasházat, annak bekerülési 

költsége kb. 200.000.-Ft/m2, az átalakítás laktanya esetében kb. 120.000.-Ft/m2. 

 

A laktanyában első körben 20 db. 2x2 fő elhelyezésre alkalmas 40-50 m2-es lakás kerülhetne 

kialakításra benne két hálószobával és egy konyhával + fürdőszobával. A laktanya  

többi részében is  lakások kialakítására van lehetőség. A most kialakítandó lakásokat 

átmenetileg munkások elszállásolására átengedhetjük a Szentgotthárdon működő 

vállalkozásoknak.   

Abban az esetben ha a munkásszállásra már igény nem mutatkozik szociális lakásokként 

fogjuk azokat  hasznosítani.. 

 

Munkásszállás működtetése: 

A munkásszállás kapcsán az OPEL Szentgotthárd Kft jelezte: kérik az önkormányzat sürgős 

segítségét munkások elhelyezéséhez mivel a cég ez év végéig 500 főt vesz fel – ekkora 

létszámot helyből és a környékről már nem tudnak biztosítani, az ország távolabbi részeiből 

pedig csak akkor jönnek emberek, ha a szálláslehetőségük legalább munkásszállás formájában 

biztosítva van. A Kft képviselői azt a konstrukciót szeretnék, ahol ők a munkásszállás 

biztosítását mint szolgáltatást megrendelik – a vállalkozás amelyik ezt a tevékenységet 

folytatja pedig ezt az igényt kiszolgálja, a szolgáltatást nyújtja és teljesíti az általuk elvárt 

feltételeket, mely szolgáltatásért a kft fizet. 

Ebből az következik, hogy Szentgotthárdon érdemes erre egy új ágazatot kialakítani a SZET 

Szentgotthárdi Kft-nél. A társaságunknak vannak ezirányú tapasztalatai hiszen 

ingatlankezeléssel is, szállodai szolgáltatással is, lakások bérbeadással is foglalkozik – a 

munkásszállás üzemeltetése során e tevékenységek egy – egy elemét kell együttesen 

alkalmazni. 

 

A laktanya esetében az alábbi folyamat alakítható ki: 

- Az Önkormányzat a saját tulajdonában lévő ingatlanban lakásokat alakít ki és szerződéssel 

biztosítja az üzemeltetési jogot a SZET Szentgotthárdi Kft-nek.  

- A SZET Szentgotthárdi Kft berendezi a lakásokat és egyelőre üzemelteti azokat mint 

munkásszállót: szerződést köt az OPEL Szentgotthárd KFT-vel. Biztosítja a lakásokban a 

fűtést, a vizet, a villanyt, az ágyneműk mosását, a portaszolgálatot, a gondnokot, a 

lakrészekben az internethozzáférést, a kábeltévét, a bútorokat és berendezési tárgyakat. Az 

üzemeltetésért megállapodás szerint üzemeltetési díjat fizet az önkormányzatnak.   

-  Az OPEL Szentgotthárd Kft biztosítja a dolgozókat, fizeti a szállásdíjat + üzemeltetési 

költségeket (szervizköltségeket) (a rezsit, portaszolgálat költségeit, takarítás költségeit, 

parkolók fenntartását, garázs fenntartását, mosást, esetleg büfé üzemeltetését, egyéb 

szolgáltatások). 

- Dolgozók: gondoskodnak a saját szállásrészük takarításáról 

 

A SZET Szentgotthárdi Kft vezetőjének nyilatkozata szerint a társaság szívesen foglalkozna a 

munkásszállás működtetésével. A kft-től becslést kértünk a 20 db. lakás működtetése 

vonatkozóan, s az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlat készült, melyben szervízszolgáltatás 

díja apartmanonként: 80.098.-Ft, Rezsiköltség: 18.700.-Ft (Fűtési költség és közös villany 

nélkül)  

 



Tehát az apartmanok havi költsége 100.000 – 120.000.-Ft, amihez hozzáadódik a bérleti díj 

,ami döntés kérdése, ha havi 100.000.-Ft-tal vesszük ami személyenként és munkanaponként 

1.000.- Ft szállásdíjat ad ki munkavállalónként, így a munkásszállás céljára rendelkezésre 

bocsátott ingatlanokért a munkáltatónak  havi 200 – 220.000.-Ft-ot kellene fizetnie. 

Természetesen ezek a számok csak általunk megadott senkivel sem egyeztetett felvetések. 

 

3. További lehetőség Magántulajdonú lakásokat az önkormányzat/SZET Szentgotthárdi KFT 

kibérel azzal, hogy a lakásokért a tulajdonosoknak díjat fizet. Ehhez tárgyalásokat 

kezdeményez olyan szentgotthárdiakkal., akik kiadó lakással, házzal rendelkeznek. Az 

önkormányzat garantálja, hogy a munkásszállást folyamatosan feltölti. Az ingatlant 

munkásszállás számára kibérli – azt a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti a munkáltató vagy 

a dolgozó maga bérleti díjat fizet.  

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érzékelve a Szentgotthárdon 

működő vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját – a munkavállalók lakhatási 

lehetőségei miatti nehézségeket - a vállalkozások segítségére siet és munkások 

elszállásolásához szükséges, a munkaadókkal egyeztetet paraméterekkel rendelkező alkalmas 

lakások munkásszállásként való hasznosítását vállalja. Felhasználja ehhez a város 

gazdaságfejlesztése érdekében 2015. évre elkülönített keretet is. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a SZET Szentgotthárdi KFT-t megbízza a munkásszállás működtetését 

biztosító üzletág kialakításával, és  az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott ingatlanok 

üzemeltetésével. Szentgotthárd Város Önkormányzata a volt rábakethelyi határőr laktanyában 

kialakítandó lakások egy részét átmenetileg a munkások elszállásolásához bocsátja az OPEL 

Szentgotthárd KFT dolgozói rendelkezésére.  

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli, hogy a volt határőr 

laktanyában az elkészítés alatt lévő felmérési tervek felhasználásával első lépésként 20 db. 

2x2 fő elhelyezésre alkalmas 40-50 m2-es lakás kerüljön kialakításra benne két hálószobával  

konyhával és fürdőszobával. Ennek finanszírozására a tervek elkészülte után finanszírozási 

javaslatot kell készíteni. A lakások megépítése után azokra munkások elszállásolása 

érdekében üzemeltetési szerződést köt a munkásszállások működtetésével is foglalkozó SZET 

Szentgotthárdi KFT-vel, az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező vállalkozásával.  – 

 

Határidő : közlésre azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2015. március 16. 

                                                                                                      Fekete Tamás      

Ellenjegyzem : Dr. Dancsecs Zsolt jegyző                           városüzemeltetési vezető 



1.számú melléklet: 

 





2.sz. melléklet: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: SZMSZ módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint 

mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletben szükséges néhány 

módosítás végrehajtása az alábbiak szerint: 

 

1. Az SZMSZ 41. §-a tartalmazza a név szerinti szavazás lebonyolításának részletes 

szabályait. Az elektronikus szavazórendszer verziófrissítése kapcsán szükséges ezen 

szabályok kisebb módosítása a technikai feltételek változása jóvoltából. 

 

Az SZMSZ hatályos szövege szerint „név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben 

felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal 

és az ennek megfelelő szavazó gomb egyidejű megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a 

névsoron kell feltűntetni és a szavazás eredményét a névsorral együtt át kell adni az ülés 

elnökének. A szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz 

kell csatolni.” 

 

Ehhez képest a módosítás szerint a képviselők szóban leadott szavazatait a 

jegyzőkönyvvezető azonnal rögzíti az elektronikus rendszerben, a képviselőknek nem kell a 

szavazógombot megnyomniuk, a jegyzőnek nem kell a szavazatokat a névsoron feltüntetni, 

és a szavazatokkal kiegészített névsort nem kell az elnöknek átadni illetve a jegyzőkönyvhöz 

csatolni. A jegyzőkönyvvezető által rögzített adatok a szavazást követően megjelennek a 

kijelzőn és az elnöki monitoron, a polgármester (illetve az ülést levezető elnök) ez alapján 

hirdeti ki a szavazás eredményét. 

 

2. Az SZMSZ 1. mellékletének 1.1.2. pontja tartalmazza a képviselő-testületnek a helyi 

szociális rendelet alapján a polgármesterre átruházott hatásköreit. Ezek eddig az 

önkormányzati segély megállapítása és az adósságkezelési szolgáltatás megállapítása, 

megszüntetése voltak. Ezen szociális ellátások azonban március 1-jétől megszűntek. 

 

Ugyancsak az 1.1.2. ponton belüli felsorolásban szerepelt „a gyermekek védelméről szóló 

mindenkori önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök” kitétel is. Ez azonban 

egyrészt a jogszabályszerkesztés szempontjából nem megfelelő, másrészt a hivatkozott 

önkormányzati rendelet nem tartalmaz hatáskör átruházást. 

 

A melléklet 1.3. pontjában az 1.3.1. pont tartalmazza a képviselő-testület által a jegyzőre 

átruházott egyetlen hatáskörként a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról való 

döntést. Ez a szociális ellátási forma azonban 2015. március 1-jétől megszűnt. 

 



Jelen rendeletmódosítás további célja tehát, hogy a szociális törvény módosítása és az 

alapján februárban megalkotott új helyi szociális rendeletünknek megfelelően a Képviselő-

testület az SZMSZ 1. mellékletét úgy módosítsa, hogy kikerüljenek a felsorolásból a fent 

említettek, viszont kerüljenek bele a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása, a rendkívüli települési támogatás 

ügyében való döntés és a köztemetés elrendelése mint polgármesterre átruházott hatáskörök. 

 

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 kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén az SZMSZ 1. melléklete nem a tényleges állapotot tükrözné, és nem felelne meg a 

hatályos jogszabályoknak. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2015. március 13. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 



 

Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 

13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ábécé sorrendben felolvassa a képviselők 

névsorát. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" szóbeli nyilatkozattal szavaznak. 

A szavazatokat a jegyzőkönyvvezető az elektronikus rendszerben rögzíti. A szavazás 

eredményét az ülés elnöke hirdeti ki.” 

 

2. § Az SZMSZ 1. melléklete 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.1.2. A szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök:  

 

1.1.2.1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás megállapítása, 

1.1.2.2. rendkívüli települési támogatás megállapítása, 

1.1.2.3. köztemetés elrendelése.”  

 

3. § Hatályát veszti az SZMSZ 1. mellékletének 1.3. pontja. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

   polgármester  jegyző 

 

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

….-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve:  

 Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 



 

 

 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: A név szerinti szavazás lebonyolításának részletes szabályait módosítja úgy, hogy a 

képviselők szóban leadott szavazatait a jegyzőkönyvvezető azonnal rögzíti az 

elektronikus rendszerben, így a továbbiakban név szerinti szavazásnál a 

képviselőknek nem kell a szavazógombot megnyomniuk, a jegyzőnek nem kell a 

szavazatokat a névsoron feltüntetni, és a szavazatokkal kiegészített névsort nem kell 

az elnöknek átadni illetve a jegyzőkönyvhöz csatolni. A jegyzőkönyvvezető által 

rögzített adatok a szavazást követően megjelennek a kijelzőn és az elnöki monitoron, 

az elnök ez alapján hirdeti ki a szavazás eredményét. 

 

2. §-hoz: Az SZMSZ-nek a képviselő-testület átruházott hatásköreiről rendelkező 1. 

mellékletében a helyi szociális rendelet alapján történő hatáskör-átruházásokat újra 

kell szabályozni úgy, hogy abból hatályon kívül kerüljön az önkormányzati segély 

ügyében való döntés és az adósságkezelési szolgáltatás megállapítása, megszüntetése 

hatáskörének átruházása a polgármesterre (mivel ezek a szociális támogatási formák 

megszűntek), viszont tartalmazza az új szociális rendeletnek megfelelően a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatás megállapítása, a rendkívüli települési támogatás megítélése és a 

köztemetés elrendelése hatáskörének a polgármesterre való átruházását. A pont 

újraszabályozásával hatályát veszti „a gyermekek védelméről szóló mindenkori 

önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök” kitétel is, mivel a hatályos 

gyermekvédelmi rendeletünk nem tartalmaz hatáskör átruházást. 

3. §-hoz: Mivel a méltányossági közgyógyellátás mint szociális támogatási forma megszűnt, 

az arról való döntés hatáskörének jegyzőre való átruházását hatályon kívül kell 

helyezni. 

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét utoljára 

2012-ben a 34/2012 (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosította. A jelenlegi díjakat az 

1. számú melléklet tartalmazza.  

Érdemes a díjakat időszakonként felülvizsgálni, hiszen a körülmények időközönként 

megváltozhatnak, korábban fontos szempontok háttérbe kerülhetnek, korábban n em létezett 

új elemek felmerülhetnek melyeket érdemes lenne a rendeletbe beemelni. Nem mellékes az 

sem, hoigy folyamatosan figyeljük a többi hozzánk közelebbi városban alkalmazott díjakat is 

hiszen ezek is érdemesek lehetnek arra, hogy Szentgotthárdon is figyelemmel legyünk rájuk. 

Ezek jegyében készítettük el a mostani előterjesztést.  

 

A jelen testületi előterjesztést megelőzően kikértük az Eszközkezelő Önkormányzati 

Bizottság állásfoglalását a Közterület használati díjak mértékének módosításáról, mely 

bizottság  a februári ülésén foglalkozott ezen témakörrel, s 4 esetben javasoltak módosítást: 

 

1. Árusító Pavilon és egyéb fülkénél magasabb díjtételeket javasoltak (1. Tábla  1. pont) 

2. Közterületen történő tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén jelentősebb összeget kelljen 

fizetni (1. Tábla 4. pont) 

3. Vendéglátóipari előkert – terasz esetén 10%-os emelést javasoltak (1. Tábla 8. pont) 

4. Üzlet előtti árubemutatás esetén is emelést javasoltak (2. Tábla 4. pont) 

 

A mozgatható reklámtranszparenseknél javasolnánk egy módosítást, ill. új tétel bevezetését, 

is „alkalmi transzparens, reklámtranszparensként”ahol napidíjas tétel lenne. Ezt akkor 

alkalmaznánk, ha rövid ideig, max 15 napig kerül kihelyezésre a transzparens. 

A jelenlegi „Mozgatható reklámtranszparens” esetében pedig havi díjat javaslunk 

megállapítani olyan esetekben amikor 15 napnál hosszabb ideig kerül kihelyezésre  a 

transzparens. (2. Tábla 5. pont.)  

 

Az elmúlt 2 évben infláció mértéke elenyésző nagyságú volt, viszont ettől függetlenül 

javasoljuk a díjak újragondolását, mivel azok néhány esetben alacsonynak mondhatók és 

különösen akkor igaz ez, ha a szentgotthárdi összegeket összehasonlítjuk  más városok 

hasonló díjaival. 

 

Az 1.sz. melléklet a jelenlegi közterület használati díjak mértékét mutatja, a 2. sz. 
mellékletben található táblázatok a bizottság által javasolt emelést szemléltetik. 

Természetesen a Képviselő-testületnek joga van ettől eltérő mértékű emelés mellett 

dönteni bármely tétel esetében. 

 



Amint ezt a bevezetésnél már jeleztük, a közterület-használati díjak reálisabb megállapítása 

végett megnéztük más városok Szombathely- Kőszeg- Körmend városokban alkalmazott 

díjakat, melyet a 2. sz. mellékletben szereplő – egyébként a rendeletünk mellékletét képező 

jelenlegi táblázattal azonos táblázatban szemléltetünk, így a T. Testület tételenként is 

könnyebben áttekintheti a jelenlegi szabályozást,  és javasolhat azon módosításokat  vagyis  

az új díjak mértékét.  

Javasoljuk, hogy a rendeletmódosításban meghatározandó most módosuló díjakat csak a 

hatályba lépést  követően  megkötött megállapodásokra javasoljuk alkalmazni, a már 

megkötött megállapodások díjai a szerződések megszűnéséig nem változnak.  

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

Társadalmi: A közterület használni szándékozók körében némi nemtetszést válthat ki a díjak 

emelése, viszont több esetben rákényszeríti őket arra, hogy közterületet felesleges mértékben 

ne használjanak. (Pl. árubemutatás az üzletekben történjen, tűzifa tárolás indokolatlanul 

hosszú ideig ne történjen közterületeken) 

Gazdasági, költségvetési:  
A használati díjak emelése többletbevételt jelent az Önkormányzat számára. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: 2012-ben megállapított díjak maradnak alkalmazásban.   

 

Kérem a 3. sz. mellékletben található rendelet módosítás tervezet megvitatását. 

Szentgotthárd, 2015. március 11. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                              jegyző 

. 



1.sz. melléklet: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek 

rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról 

 

Közterület-használati díjak mértéke jelenleg: 
 

1. Tábla 

Sors

z. 

 Közterület használat megnevezése  

„A”körze

t 

 

„B”körzet 

 Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 275         140  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 

állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 

esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 

elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 

kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 

időszakra)  

100 70 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/  9.200  -  Ft/db/év 

4. Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 

munkával kapcsolatos közterület-használat esetén, 

továbbá tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 

vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 

zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 

(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 

fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 

(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

500 300 Ft/m2/nap 

(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 

(április 1 – szeptember 30) 

(október 1 – március 31)  

 

370 

260 

 

275 

195 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése 
160 85  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 180  Ft/m2/nap 

11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1010 680  Ft/nap/jár 

12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, pénzszállító autó 

helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 

(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 

16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 



18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 

adódó közterület foglalás      

önkorm. tulajdonban lévő közút 345 80  Ft/m2/nap 

parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap 

földutak,ki nem épített területek - 35 Ft/m2/nap 

19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  

20. A Filmtörvény hatálya alá tartozó,filmforgatás                      

a forgatási helyszínre                                  

a technikai kiszolgálás helyszínére                              

a stáb parkolásának biztosítására                   

 

200 Ft/m
2/

nap 

150 Ft/m2/nap 

100 Ft/m2/nap    

 

 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 

földhöz rögzített),-  hirdetési felület 

után 

Nem 

engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett hirdető 

berendezés 
Nem 

engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás       

10 m2 felületig 920 505 560 Ft/m2/hó 

10 m2 felület felett 740 505 560 Ft/m2/hó 

5.  Mozgatható reklámtranszparens 465 380 370 Ft/m2/nap 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- és 

címtábla 

150 ------- 115 Ft/m2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák!  

 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 

rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 

táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 

mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán 

megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        (2 

db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület 

nagysága 2.40 m
2
 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 



4. A város területén rendszeresített információs 

(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren, 

1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

 
A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!  



2.sz. melléklet:  
 

 (A vastagon keretezett táblázatban a javasolt értékek láthatók, kék színnel jelöltük az 

Eszközkezelő  Bizottság által javasolt emeléseket, a lila színnel pedig az általunk javasolt 

új tételt jelöltük) 

Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 
 

„A”körzet 

 

„B”körzet 

 

Díjfiz.mód 

Szombathely 

4 körzet 

Kőszeg  

2 körzet 

Körmend 

2 körzet 

1.  Árusító pavilon és 

egyéb fülke 
275 

1200 

        140 

700 

 Ft/m2/hó Vendéglátó: 

1250-690 

Egyéb: 780-

470 

2200 - 

550 

1445 – 

725 

2. Ideiglenes (alkalmi) 

árusító pavilon 

elhelyezése (pl. állami, 

egyházi ünnepekkor, 

helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve 

az azt megelőző 

időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

Szombathely 

esetében ilyen 

kitelepülésekre 

egyszeri 

használati jog 

megváltását 

alkalmazzák. 

 2150-725 

Ideiglenes (alkalmi) 

árusító pavilon 

elhelyezése esetén 

további, a pavilonhoz 

kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb 

berendezés, bútor 

elhelyezésére; pl.  

állami, egyházi 

ünnepekkor, helyi 

kulturális 

rendezvényekkor, illetve 

az azt megelőző 

időszakra) 

100 70 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

3.  Gépjármű 

bérkocsik/személy és 

tehertaxi/ 

 9.200  -  Ft/db/év    

4.a Közterületen az 1.§ (5) 

bek. 5. pontja szerinti 

építési munkával 

kapcsolatos közterület-

használat esetén, 

továbbá tűzifa 1 

hónapon túli tárolása 

esetén 

125 100 Ft/m2/hó 575-115 100 - 50 725 -580 

4.b tűzifa 1 hónapon túli 

tárolása esetén 
600 400     

5. Alkalmi árusítás, vásár,  

édesség, ajándék, 

léggömb, vattacukor, 

borítékos sorsjegy, 

virág, fenyőfa, zöldség, 

gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 

(15 napig) 

1250 - 630 1500 - 

500 

1380 – 

695 



6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, 

fenyőfa, zöldség, 

gyümölcs, fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 2520 - 630 1000-500 - 

7. Ideiglenes 

vendéglátóipari előkert – 

terasz 

(pl. állami, egyházi 

ünnepekkor, helyi 

kulturális 

rendezvényekkor, illetve 

az azt megelőző 

időszakra) 

 

500 300 Ft/m2/nap 

(15 napig) 

 

8. Vendéglátóipari előkert 

– terasz 

(április 1 – szeptember 

30) 

(október 1 – március 31)  

370 

260 

410 

290 

275 

195 

305 

215 

 Ft/m2/hó  

 

1200 - 400 

630 - 210 

 

 

1000-500 

500 - 250 

 

600 - 360 

9.  Üzleti szállítás, vagy 

rakodás alkalmával 

hordók, ládák, 

göngyölegek 

elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó - - - 

10. Mutatványos 

tevékenység,cirkusz 
215 180  Ft/m2/nap 1050 30 - 15 600 

11. Üzemképtelen, vagy 

használaton 

kívüli jármű 

1010 680  Ft/nap/jár - - Nem 

engedhető 

12. Egyes létesítményekhez 

szükséges 

gépjármű 

várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, 

pénzszállító autó 

helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 92400 - 47250 - - 

13. 

Mozgóárusítás-

büféskocsi 

 

2500 2000 
Ft/gk/nap 

(15 napig) 

2000.-

Ft/gk/nap 

1500 – 

500.-

Ft/m2/nap 

2175.-

Ft/gk/nap 

14. 
Mozgóárusítás-

büféskocsi 
2500 1500 Ft/m2/hó 

  

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás - - - 

16. Reklámcélú, vagy 

vállalkozási 

rendezvények 

termékbemutató, 

kiállítás 

920 645  Ft/m2/nap 460 – 150 

1050 - 840 

500 - 300 725 – 150 

17.  Árusító és egyéb 

automata 
 1.865 920  Ft/db/hó 840 – 470.-

Ft/m2/hó 

- 1440 - 

725 

18. Közterületbontás 

határidőn túli 

helyreállításából adódó 

közterület foglalás      

- - - 

önkorm.tulajdonban 345 80  Ft/m2/nap - - - 



lévő közút 

parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap - - - 

földutak,ki nem épített 

területek 

- 35 Ft/m2/nap - - - 

19. Parkolóhely megváltási 

díj parkoló 

helyenként 

92.575  -  - - 

20. A Filmtörvény hatálya 

alá 

tartozó,filmforgatás                      

a forgatási helyszínre                                  

a technikai kiszolgálás 

helyszínére                              

a stáb parkolásának 

biztosítására                   

200 Ft/m
2/

nap 

150 Ft/m2/nap 

100 Ft/m2/nap    

 

   

 

 

 

 

 

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 

 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díjfiz.mód Szombathely 

4 körzet 

Kőszeg 2 

körzet 

Körmend 

2 körzet 

1. Önálló hirdető berendezés  

(pl. földhöz rögzített),-  

hirdetési felület után 

  Nem 

engedhető 

505 560   Ft/m2/hó 945-525 1200- 600 2160 - 

725 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett 

hirdető berendezés 
  Nem 

engedhető 

505 560   Ft/m2/hó    

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 1890-1050 - - 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás        Belső ellenőr által csökkenteni 

javasolt tétel 

10 m2 felületig 920 

1100 

505 

700 

560 

800 

Ft/m2/hó 2100- 1250 1000- 500 725- 360 

10 m2 felület felett 740 

950 

505 

700 

560 

800 

Ft/m2/hó 

5.a  Mozgatható 

reklámtranszparens 
1200 800 700  Ft/m2/hó 

 

 

630- 190 1200 – 

600.-

Ft/m2/hó 

1080-

340.-

Ft/m2/nap 

max. 3 

m2-ig 

5.b. Alkalmi transzparens, 

reklámtranszparens 
 

300 

 

250 

 

200 

 

Ft/m2/nap 

15 napig 

1250.-Ft/1-5 

db/nap 

500.-

Ft/m2/nap 

1080-

340.-

Ft/m2/nap 



Új tétel!! max. 3 

m2-ig 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- 

és címtábla, 

 

150 ------- 115  Ft/m2/hó 575- 135 1000 - 

500 

- 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 

rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs 

táblarendszerén, (Gyalogos és kerékpáros 

információs tábla) 1 db táblaelem mérete: 

1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 

db elem mérete: 108 mm x 550 mm 

(mindkét táblán megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év    (2 db 

táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, 

reklámfelület nagysága 2.40 m
2
 

(táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

4. A város területén rendszeresített 

információs (Idegenforgalmi információs 

tábla) táblarendszeren, 1 db táblaelem 

mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!  

 



3.sz. melléklet: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

/…. (....... ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében, és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv. 10.§ (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

 

1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 

közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet)  2. 

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 
2.§ Ez a rendelet  2015. április   1-n lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés napját 

követően megkötött megállapodások vonatkozásában kell alkalmazni 

 

 

 

Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve …. napján 

 

 

                                                           Dr. Dancsecs Zsolt  

                                                                       jegyző 

 

 



1. melléklet: a 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. Mellékeltéről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a 

közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról 

 

1.Tábla 
 

Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz

. 

 Közterület használat megnevezése  „A”körzet  „B”körzet  Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 1200        700  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 

állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 

esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 

terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 

elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 

kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 

időszakra)  

100 70 Ft/m2/nap 

(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/  9.200  -  Ft/db/év 

4.a Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 

munkával kapcsolatos közterület-használat esetén, 

továbbá tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 

4.b tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 600 400 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 

vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 

zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 

(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 

hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 

fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 

(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 

rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

500 300 Ft/m2/nap 

(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 

(április 1 – szeptember 30) 

(október 1 – március 31)  

 

410 

290 

 

305 

215 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 180  Ft/m2/nap 

11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1010 680  Ft/nap/jár 

12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 

előtti parkolóhely, pénzszállító autó 

helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 

(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 

15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 

16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 



17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 

18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 

adódó közterület foglalás      

önkorm. tulajdonban lévő közút 345 80  Ft/m2/nap 

parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap 

földutak,ki nem épített területek - 35 Ft/m2/nap 

19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  

20. A Filmtörvény hatálya alá tartozó,filmforgatás                      

a forgatási helyszínre                                  

a technikai kiszolgálás helyszínére                              

a stáb parkolásának biztosítására                   

 

200 Ft/m
2/
nap 

150 Ft/m2/nap 

100 Ft/m2/nap    

 

2. Tábla 

 

Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 

 

Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 

földhöz rögzített),-  hirdetési felület 

után 

Nem 

engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett hirdető 

berendezés 
Nem 

engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás       

10 m2 felületig 1100 700 800 Ft/m2/hó 

10 m2 felület felett 950 700 800 Ft/m2/hó 

5.a  Mozgatható reklámtranszparens 1200 800 700  Ft/m2/hó 

5.b Alkalmi transzparens, 

reklámtranszparens 
300 250 200  Ft/m2/nap 

15 napig 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 

kirakatszekrény, hirdető 

berendezés,fényreklám/,cég- és 

címtábla 

150 ------- 115 Ft/m2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 

rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 

1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 

táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 

mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán 

megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        (2 

db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület 

nagysága 2.40 m2 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 



4. A város területén rendszeresített információs 

(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren, 

1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

   A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!” 



Indokolás: 

 

1. §-hoz: A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét 

utoljára 2012-ben a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelettel módosította. Ezért 

javasolt a jelenlegi díjak emelése, továbbá néhány, az életszerű helyzetek 

alkalmazhatósága végett néhány,  új tétel bevezetése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. március 25 -i ülésére 

 

Tárgy: A telekadóról szóló 19/2011.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Képviselő-testület februári ülésén felmerült, hogy gyakori a telekadó esetében az 1 000 

Ft/év összegű adó, melynek költségei – nyilvántartása, posta- bankköltségek stb - ennél jóval 

magasabbak. 

 

A Képviselőtestület a  Htv 3.§(2)  bekezdésében és a 19.§-ban foglaltakon túl további 

mentességet állapíthat meg. A Képviselő-testület módosítaná a 2014. november 27-én 

kihirdetett rendeletét az alábbiakkal: 

 

Mentes az adó alól az az adóalany akinek az adott évre  e rendelet alapján fizetendő 

telekadója nem éri el az 1 000 Ft/év összeget. 

 

 

Hatásvizsgálat az adórendeletekhez: 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az NGM által 

javasolt fogyasztási árszínvonal követés naprakészen tartása fontos önkormányzati gazdasági 

– önkormányzati költségvetési érdek. Ugyanakkor az értékhatár alatti összeg kötelező 

adminisztrációja jelentős költséggel jár. 

A változásnak társadalmi kihatása: könnyebbséget, egyszerűsödést jelent minden érintettnek 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem releváns 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletmódosítás 

tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd 2015. március 8. 

 

 

                                                                               Dr. Dancsecs Zsolt 

           jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a telekadóról szóló 19/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás 

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

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

42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A telekadóról szóló 19/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő e) ponttal 

egészül ki: 

 

(Mentes a telekadó alól:) 

   „e ) az az adóalany, aki által az adott évre e rendelet alapján fizetendő telekadó mértéke nem 

éri el az 1000 Ft/év összeget.” 

 

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

 

 

   Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

 

 

 

Indokolás 

 

a rendelet 

1. §-ához: a Képviselő-testület a  Htv. 3. § (2)  bekezdésében és a 19. §-ban foglaltakon túl 

további mentességet állapít meg. 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére. 

 

Tárgy : „Hársas Tavi Büfé” üzemeltetése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselőtestülete 18/2014. sz. határozatával döntött 

a Hársas – tónál egy darab, legfeljebb 20 nm hasznos alapterületű kereskedelmi/vendéglátó 

rendeltetésű épület és egy 30-40 fő befogadására alkalmas fedett – nyitott esőbeálló épület 

létrehozásáról, melyet Szentgotthárd Város Önkormányzata építi fel és a 

kereskedelmi/vendéglátó épületet bérbeadás útján hasznosítja. 

 

A 20 nm-es vendéglátó építmény (továbbiakban: büfé) 2014 év folyamán elkészült, s most a 

T. Testületnek a hasznosítás módjáról kellene döntenie. Jó idő esetén akár május 1-től is 

üzemelhet a strand, ezért a mielőbbi büfényitás érdekében – mivel több engedély beszerzése 

is szükséges -  javasoljuk a büfét a SZET Szentgotthárdi KFT részére üzemeltetésbe átadni, 

ami történhet üzemeltetési díjért, ill. térítésmentesen. Az önkormányzati tulajdonú büfét a 

KFT bérbeadás útján kell hogy hasznosítsa (mint pl. a lakások, vagy garázsok esetében). 

Természetesen az építmény karbantartásáról is a KFT-nek kell gondoskodnia. 

 

Korábban a tónál lévő büfékocsi után az üzemeltető a közterületek használatáról szóló 

rendelet alapján havi 1500.-Ft/m2/hó díjat fizetett.  

A strandszezon május 1-től aug. 31-ig tart, legkedvezőbb esetben 4 hónapon át lehet nyitva a 

büfé.  

Javasoljuk a büfét a SZET Szentgotthárdi KFt. részére üzemeltetésbe térítésmentesen átadni. 

 

Határozati javaslat 

 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő, szentgotthárdi 0596/20 hrsz-ú Hársas tó strand részénél 

lévő 20 m
2
-es büfé építményt a SZET Szentgotthárdi KFt. (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) 

részére határozatlan időre üzemeltetésbe  

„A”  variáció: Térítésmentesen átadja. 

„B” variáció: ……………………-Ft/év üzemeltetési díj ellenében átadja. Az üzemeltetési díj  

minden évben az Infláció mértékével automatikusan emelkedik.  

Az építményt a KFT köteles hasznosítani. A Képviselő-testület javasolja, hogy ez bérbeadás 

útján történjen. Az építmény karbantartásáról a SZET Szentgotthárdi KFT-nek kell 

gondoskodnia. 



 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2015. március 12. 

 

 Fekete Tamás 

          városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzés:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2015. számú határozata 

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

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

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

megjelentettük, továbbá az üzlet üvegablakára is kihelyezésre került. 

 

A hirdetményben megadott határidőig, 2015.03.12-ig pályázat nem érkezett. 

 

korábban ezekről írtunk: 

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

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

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

  

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

üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározása: 

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

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

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

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

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

kitételt.  

 

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

mérsékeltebbek, mint a magánszférában lévő üzletek bérleti díjai.  

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

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

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



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

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

Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér15. Fanatic BT. üzlethelyiség (32 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

A bérleti díjak Áfa mentesek.  

 

A hirdetménybe az alábbi feltételeket javasoljuk beemelni: 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: 182.600.- Ft. (2.200.-Ft/m2), (ami a Cafe Corso 

étterem bérleti díjához hasonló.) 

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap  felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2014. szeptember 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  Amennyiben a testület 

szeretne egyéb kizárható tevékenységet is meghatározni, úgy azt a határozatban megteheti. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

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

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

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

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

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

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

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

szerződés megkötésével egyidejűleg. 

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

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

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

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

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül.” 

  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013.(X.31.)önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:  
 

2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI  
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

helyiségekről.  

(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a helyiség 

jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni lehet a 

pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió 

forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a beérkezett 

pályázatokat elbírálja.  
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat mellőzésével 

hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a Képviselő-testület állapítja 

meg. 

A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe adott 

helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.  

(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy határozatlan 

időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  



(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 

meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 

Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább folytatandó 

tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, döntését indokolni nem kell.  

(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel. 

 

 

Az üzlethelyiség hasznosítása kapcsán miután a bérbeadással egyelőre nem boldogultunk,  

javaslunk új irányokat – mindenek előtt azt, hogy a helyiséget az önkormányzat saját maga 

vagy vállalkozása használja vagy azt önkormányzati feladatot végzésére használjuk.   

 

Felvetettük annak a lehetőségét is, hogy gondolkozzunk el helyi termékek boltjának a 

nyitásán ami ebben a kiváló helyen lévő helyiségben lehetséges volna.  Ezt az évekkel ezelőtt 

elfogadott Zöld Szentgotthárd Programunk tartalmazta is csak eddig a pontig még nem 

jutottunk el.  

Lehet ott olyan üzlethelyiség amelyben helyben előállított terméket értékesítenek és/vagy 

idegenforgalmi szempontból jelentős helyi szolgáltatás, némi vendéglátással. Pl. legalább egy 

kávézó kialakítása, stb.  

Lehetne ott helyben előállított különleges, idegenforgalmi szempontból is, a 

szentgotthárdiaknak is érdekes termék előállítása – erre vonatkozóan korábban merültek fel 

elképzelések – most ennek részletes kidoglozása aktuális lehetne.  

Meggondolható, hogy itt lehetne megvalósítható az idegenforgalmi (Tourinform) iroda 

elhelyezése is.  

 

Határozati javaslat 

 

„A” variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, 

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

lévő üzlethelyiség hasznosítása kapcsán elrendeli annak vizsgálatát, hogy azt az 

önkormányzat miként tudná a következő elképzelések mentés hasznosítani: 

- helyi termékek és/vagy helyi szolgáltatások boltjának a nyitásával az elfogadott Zöld 

Szentgotthárd Programunkban említettek szerint  

- a helyreállított épülethez illő, helyben előállított különleges, idegenforgalmi szempontból is, 

a szentgotthárdiaknak is érdekes termék gyártása és értékesítése  

- az idegenforgalmi (Tourinform) iroda elhelyezése. Valamennyi esetben a tevékenység 

kiegészülhetne vendéglátó tevékenység (pl. lealább kávézó, stb.) működtetésével. A 

Képviselő- testület felkéri Huszár Gábor polgármestert és a Közös Önkormányzati Hivatalt e 

felvetett lehetőségek áttekintésével.  

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

             Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető 

             Dr. Gábor László Önkorm. és Térségi Erőforrások vez. 

Határidő: 2015. májusi ülés 

 

 

 

„B” variáció: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Szentgotthárd, 

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

tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon meghirdeti. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: ………..- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  



A pályázat beérkezésének határideje 2015. április 16. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. áprilisi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

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

során a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb 

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

történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt 

bérleti díjat, a megjelölt tevékenységi kör pedig megfelel a döntéshozó által megjelölt 

kritériumoknak. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

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

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

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

tartalmazó pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

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

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

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

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

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

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

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

Szentgotthárd 2015. március 13. 

 

 

 

 

 

Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

A 2015. évi költségvetési tervezési munkák során különös tekintettel kell lenni a Képviselő-

testület 118 /2012., valamint 186 /2012. Képviselő-testületi határozatban elfogadott 

Intézkedési tervre, valamint a 2014. évben elfogadott 307/2014. határozatban foglaltakra: 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2014. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. Az alacsony infláció miatt bérleti 

díjak nem emelkednek, 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 nem képzett a Testület. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülésen került elfogadásra. Ehhez képest változás nem történt.) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van. A Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról döntött: gépjármű lízing és 1,5 milliárd beruházási hitel erejéig. 

Az előterjesztés írásakor az előzetes adatszolgáltatás nem történt meg. 

10/ Lejárt határidejű  szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. Áprilisi testületi ülés 

 

Települési adó bevezetésével kapcsolatban: 

A Képviselő-testület februári ülésén felmerült a települési adó kivetésének lehetősége. Nem 

elsősorban adóztatás lenne a cél, hanem a város látképét „elcsúfító” létesítmények 

megszüntetésének felgyorsítása.  Ilyen lenne például az 2001. óta felszámolás alatt lévő 

egykori Kaszagyár területe, épületegyüttese; a belvárosban éktelenkedő korábban 

Turistaszállóként üzemelő épület, valaha FALCO által üzemeltetett épületek stb 

A Htv 1.§(1) bekezdése és az új 1/A.§ lehetővé teszi úgynevezett „települési adó” 

bevezetését. Az önkormányzat olyan új települési adót vezethet be, melyet, melyeket más 

törvény nem tilt. Az újonnan bevezetett adók nem terhelhetnek olyan adótárgyat, melyre 

törvényben közteher vonatkozik. További rendelet-alkotási tiltás, hogy a települési adónak 

(adóknak) nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó. 

Az adó alanya csak természetes személy lehet. A települési adó mértékét a törvény nem 

korlátozza, tehát csak az önkormányzaton múlik annak mértéke. A települési adóból származó 

bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele. Ez az adónem arra lehet megoldás, ha egy 

településen a lakosság vállal egy pluszterhet egy konkrét megvalósulandó feladatért, 

fejlesztésért. Ez sokkal inkább támogatási formának fogható fel, mint adókötelezettségnek.  

Ugyanakkor a Képviselő-testület által megfogalmazott célok települési adó kivetésével nem 

valósíthatóak meg, mivel ezen „nem működő vállalkozások” ingatlanainak tulajdonosa - a 

korábbi „Turistaszálló” kivételével - nem természetes személy. 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 



 

Két ülés között történtek 

2015. február 

 

Városüzemeltetés: 

építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 2 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

3 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

2 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

3 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 4 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közlekedési felületek (utak-hidak-járdák-kerékpárutak-

parkolók) 2015. évi építési - felújítási  - karbantartási- ütemterve 

Ssz. Munka megnevezése, érintett közlekedési felületek: 

Beszerzési / 

közbeszerzési / 

egyéb eljárás 

időtartama 

Szerződéskötés 

tervezett időpontja 
Teljesítési határidő 

1. 

Önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítása 2015.  

A Képviselő-testület 38/2015.  Kpv. test. számú határozata szerint: 

Tompa M. utca, Váci M. utca és a vis maior támogatásssal 

nem finanszírozott műszaki tartalom (Felsőpatak, Alsópatak, 

Erdei, Zöldlomb, Toldi M., Babits M., Kodály Z., utcák) , illetve  

útszakaszok (Kodály. Z. u. (Dobó I. utcától – 8-as számú 

főútvonalig), Dobó I. utca temetőig, Erdei u. alsó szakasza, Toldi 

M. utca alsó szakasza) felújítása  

2015. április – május 2015. május 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 120. nap 

2.  

Vis maior támogatással kapcsolatos építési munkák 

Széchenyi úti híd/áteresz; Alsópatak u. útburkolat-árok-áteresz; 

Felsőpatak u. útburkolat-árok-áteresz; Váci M. u. árok burkolás; 

Erdei u. útburkolat-árok-áteresz (felső szakasza), Zöldlomb u. 

útburkolat-árok; Zsidai u. útpadka; Szépvölgyi út 

útburkolat(kőzuzalékos szakasz)-árok-áteresz;  Toldi M. u. 

útburkolat (felső szakasza); Babits M. u. útburkolat-árok-áteresz; 

Kodály Z. u. útburkolat (Alkotmány utcától a Dobó I. utcáig), 

Dobó I. u. útburkolat (200 m
2
 felületű szakasza), Déryné u. 

útpadka,  Felső u. útpadka, Bem J. u. árok-útpadka, Hegyi u. 

árok-útpadka, Mikes K. u. árok . 

2015. április – május 2015. május 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 120. nap 

3. Városközponti parkoló építés II. ütem (várkerti parkoló) 
2015. február-

március 
2015. március 20. 

Szerződéskötéstől 

számított 120. nap 

4. 
Önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, 

parkolók burkolat hibáinak javítása (aszfaltburkolat felületű 

közlekedési felületek kátyúzás) 

2015. április 2015. április 20. 

Szerződéskötéstől 

számított 60. nap 

(balesetveszélyes 

úthibák ideiglenes 

javítása 



folyamatosan) 

5. 
Útburkolati jelek felújító festése, illetve új útburkolati jelek 

felfestése 
2015. március 2015. április 15. 

Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

6. 
Önkormányzati tulajdonú kőzuzalékos - kavicsolt felületű 

utak javítása  
folyamatos folyamatos folyamatos 

7. 
Kossuth L. utcai parkoló bővítése (a rendelkezésre álló pénzügyi 

forrás függvényében) 
2015. június 2015. augusztus 

Szerződéskötéstől 

számított 90. nap 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő csapadékvíz-elvezetésiőrendszerek (árkok, átereszek, zárt-

csapadékcsatornák, egyéb műtárgyak)  2015. évi építési - felújítási  - karbantartási- ütemterve 

Ssz. Munka megnevezése, érintett közlekedési felületek: 

Beszerzési / 

közbeszerzési / 

egyéb eljárás 

időtartama 

Szerződéskötés 

tervezett időpontja 
Teljesítési határidő 

1. 

Belterületi vízrendezési munkálatok 2015.  

- Rábatótfalu nyugati végében új 530,00 fm hosszúságú nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok, illetve 23,00 fm hosszúságú zárt 

vezeték építése (engedélyezési eljárás folyamatban); 

- Rábakethely Kethelyi-mező déli oldalán övárok építése, meglévő 

nyílt csapadékvíz-elvezető árkok folyásfenék burkolása 

(engedélyezési tervek készítése folyamatban); 

- Rábakethely Bem J. utca – 190. hrsz.-ú út mellett haladó 

csapadékvíz-elvezető árok folyás fenék korrekciója (engedélyezési 

tervek készítése folyamatban); 

- Május 1. út – Baross G. u – Móricz Zs. u. – Mátyás király u. – 

Gárdonyi u. Ady E. u. – Malom u. által határolt vízgyűjtő 

területen a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója 

(engedélyezési tervek készítése folyamatban); 

- Rábafüzes nyugati végén lévő vízgyűjtő területen a csapadékvíz-

elvezető rendszer rekonstrukciója (engedélyezési eljárás 

folyamatban) 

  

2015. március-

áprilistól a vízjogi 

létesítési engedélyek 

beszerzésének, ill. a 

költségvetésben 

biztosított pénzügyi 

forrás 

függyvényében (több 

ütemben) 

Közbeszerzési 

eljárás(ok) 

lefolytatásának 

függvénye 

Folyamatos 



2. 
Szentgotthárd – Rábakethely, Kethelyi árok 475,00 fm hosszú 

szakaszának folyásfenék rekonstrukciója 

2014-ről áthúzódó 

munka 

2014-ről áthúzódó 

munka 
2015. március 31. 

3. 
Szentgotthárd – Rábakethely, Zrínyi M. utcában csapadékvíz-

elvezetés kiépítése ( 2 db rácsos folyóka kiépítése, 40,00 fm 

hosszúságú zárt vezeték, ill. betonfolyóka építése) 

2014-ről áthúzódó 

munka 

2014-ről áthúzódó 

munka 
2015. március 31. 

4. 
Szentgotthárd – Zsida, Szépvölgyi utca nyílt csapadékvíz-

elvezető árok folyásfenék burkolása 

2014-ről áthúzódó 

munka 

2014-ről áthúzódó 

munka 
2015. április 30. 

5. 
Szentgotthárd 484/41. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon 

(Mathiász A. utca folytatása)  41,00 fm hosszúságú 100 cm 

átmérőjű zárt-csapadékcsatorna építése 

2015. január 2015. március 31. 2015. június 30. 

6. 
Szabadság téri Liget nyugati oldalán lévő 98,00 m hosszúságú 

zárt-csapadékcsatorna rekonstrukciója 
2015. március 2015. április 15. 2015. június 30. 

7. 
Szentgotthárd, Vakarcs K. utca északi oldalán 200,00 fm 

hosszúságú folyásfenék burkolás kialakítása 
2015. március 2015. április 15. 2015. június 30. 

8. Zárt csapadékcsatorna hálózatok, átereszek gépi mosatása 2015. április 2015. május 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

9. 
Önkormányzati tulajdonú csapadékvíz-elvezető rendszerek 

szükség szerinti karbantartása, javítása 
folyamatos folyamatos folyamatos 

 

 

 

 



Két ülés között történtek 

2015. március 

 

 

 Idei lomtalanítással időpontjai és helyszínei, valamint az ezzel kapcsolatos további 

információk: 

2015. április 11-én (szombaton):  

Szentgotthárd Rába-folyótól keletre eső területe (Füzesi – József A. – Széchenyi – Bethlen 

G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. – István király 

utcák által határolt terület valamennyi utcája)  és Rábakethely városrészen 

2015. április 25-én (szombaton): 

Szentgotthárdon a Rába-folyótól nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi, 

Május 1., Malom, Mátyás király, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross Gábor, Jókai és a 

Gárdonyi G. utcákban, valamint Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, 

Farkasfa, Zsida és Zsidahegy városrészeken. 

Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és 

feleslegesség vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.  

 

Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok 

gyűjtését három csoportban végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat (pl.:bútor, 

berendezési tárgy, eszköz stb.), külön a gumiabroncsot 90 cm átmérőig. 

Az elektronikai hulladékok (szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép stb.) 

elhelyezésére 2015. április 10-én (pénteken) 9:00 – 16:00 óra között a SZET 

Szentgotthárdi Kft. telephelyén (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.) kihelyezett 

konténerben is lehetőséget biztosítunk.  

A lakosság figyelmét nyomatékosan felhívjuk, hogy építési anyag, törmelék, „lapátos áru” 

(homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagyméretű gumiabroncs (pl. traktorgumi), faág, 

fanyesedék, veszélyes hulladék, autó és egyéb bontási műveletekből, ipari és kereskedelmi 

tevékenységből származó hulladékok,  valamint a szabványos edényzetben is elhelyezhető 

hulladékok kirakását mellőzzék ! 

Bővebb információval a szolgáltató a 94/726–000-as telefonszámon áll rendelkezésükre. 

Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy az idén sem szervezünk őszi lomtalanítási napot.  

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

 

 Megrendeltük a várkerti gyalog-kerékpárutak 540 m hosszúságú szakaszának (fő irányok 

kelet-nyugati, illetve észak-déli) a burkolat felújítását (1.400 m
2
-en a meglévő utak 

profilozása, simító hengerezése, anyagpótlás szükséges helyeken 12,00 m
3
 vegyes 

mészkőből, tömörítéssel, 540 m hosszon 2,00 cm vtg.-ban osztályozott mészkő terítése, 

tömörítéssel. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg 

  



 A SZET Szentgotthárdi Kft.-től megrendeltük az alábbi útfenntartási, illetve –

karbantartási, valamint vízkár-elhárítási feladatokat: 

 

 

 

 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 34. szám előtt kimosódott zárt csapadék-csatorna, 
illetve leszakadt kiemelt szegély helyreállítását; 

 Szentgotthárd-Farskasfa városrész, Farkasfai úton (temetőnél) megrongálódott 

helyiségnévtábla helyreállítását; 

 Szentgotthárd – Rábafüzes, Móra F. utcában az út át alatti áteresz kidőlt 
hídfejének javítását; 

 Szentgotthárd, Arany J. utcában (Árpád út 4. számú ingatlan előtti) szakasz  
balesetveszélyes járda burkolat helyreállítását; 

 Szentgotthárd - Rábtótfalu felé vezető kerékpárúton (volt téglagyár előtti 

szakaszon) lévő korrodált acélkorlát festését; 

 Szentgotthárd, Kossuth L. utcai parkolóban (volt piac területén) a Fürdő utca 
felöl csatlakozó kerékpáros átjáró melletti parkoló állásnál a parkolás 

megakadályozása érdekében burkolati jel felfestését.  

 Szentgotthárd-Zsida, Örökzöld utca Zsidai út – Vakarcs K. utca közötti 
szakaszán lévő cca. 120 fm hosszúságú beton folyókában, illetve burkolt 

árokban felgyülemlett hordalék eltávolítását; 

 Szentgotthárd, Május 1. úton a Malom utcai kereszteződésétől a volt kaszagyár 
kerítése mellett a Lapincs irányába haladó 130,00 fm hosszúságú nyílt 

csapadékvíz-elvezető árok iszapolását, az elszórt hulladék összegyűjtését; 

 Szentgotthárd-Rábafüzes, Toldi utca 6. számú ingatlannál a közterületen lévő 

leszakadt áteresz (két helyen) helyreállítását; 

 Szentgotthárd, Mártírok úti kettős körforgalomnál lévő forgalmi sáv elválasztó 
szigetnél (gyalogátkelőhelynél) a sérült kockakő burkolat helyreállítását; 

 Szentgotthárd, Árpád úton (Szabadság tér 5. számú épület előtt (Kék Lagúna)) 
található megállni tilos jelzőtábla oszlopának rögzítését; 

 Szentgotthárd, Árpád út 5. számú épületen található megállni tilos jelzőtábla 

fali tartójának rögzítését; 

 Szentgotthárd, Hunyadi út 1396. hrsz.-ú önkormányzati területen lévő elszórt 
hulladék összegyűjtését; 

 Szentgotthárd, József A. úti volt tekéző területén kialakított parkolásra 
alkalmas felület megkötelítéséhez az ingatlan bejárója előtt sárga színű 

burkolati jel felfestés készítését a bejárat előtti parkolás megakadályozása 

érdekében; 

 Szentgotthárd, Mátyás király utcában lévő játszótéren a belesetveszélyes hinta, 
illetve a kosárpalánk elbontását, traktor gumi elszállításáról, illetve 2 db 

közterületi pad felújítását (sérült, hiányzó elemek pótlása, újrafestése); 

 Szentgotthárd, Füzesi úti Rába-híd mindkét végében, a kerékprút mellett lévő 

fém korlát újramázolását. 

 Szentgotthárd-Zsidahegyi városrészre kihelyezett hirdetőtáblához gyalogbejáró 
készítését beton átereszcső elhelyezésével, csatlakozó árok szakaszok 

tisztítását; 



 Szentgotthárd-Zsidahegy erdei bekötőútnál (Sztg. 0115. hrsz.) a volt 

hulladékgyűjtő sziget talapzatának elbontásáról, illetve a sérült út alatti áteresz 

cseréjéről, árokszakasz tisztításáról; 

 Szentgotthárd-Farkasfa városrészen az autóbuszfordulónál kiállított 
tűzoltószekérhez vezető sérült fapallók cseréjét; 

 Szentgotthárd-Rábatótfalu, Akác utcával párhuzamosan haladó Szentgotthárd 
3952. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú árokban felgyülemlett hulladék 

összegyűjtését, illetve az árokban a csapadékvíz lefolyását akadályozó bozót-, 

illetve cserje írtását. 

 Szentgotthárd, Mátyás király utcai játszótér déli oldalán lévő fenyőfasor (16 

db) alsó ágainak felnyírását, a nyesedék elszállítását, valamint a terület 

takarítását 

 Zajlanak a Kethelyi-patak mederrendezési munkálatai, jelenleg a tuskózások és a 
folyásfenék rendezések vannak folyamatban. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

 

 Folyamatban van a színház külső sérült tüzivíz hálózatának, illetve szennvíz-
bekötővezetékének rekonstrukciós munkálatai. Kivitelező: VÍZÉPTEK Bt. 

 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó 2015. február 28-án tartotta 
meg esedékes havi bejárását, amely során összesen 20 db hibás lámpatest javítását végezte 

el, egy helyszínen pedig fázis hiányt tapasztalt a hálózaton, amely elhárítását az 

áramszolgáltató (E.ON Zrt.) felé bejelentette. A március hónpban esedékes havi bejárást 

2015. március 19-re ütemezte a szolgáltató. Tájékoztatásul közöljük, hogy a város 

területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek teljes körű karbantartására és 

üzemeltetésére VILLKÁSZ Kft.-vel kötöttünk szerződést. Hiba bejelentési elérhetőségek: 

Munkaidőben 07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó neve: Lantai Balázs 

Telefonszáma: 30/850-48-02; Központi telefonszám: 94/505-100, 0-24 órában: E-mail: 

villkasz@villkasz.hu.  

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. március 16. 
ülésén a „Szentgotthárd-Farkasfa Kultúrotthon fedélszerkezet felújítása“ elnevezésű 

beszerzési eljárásban a Musits Bt. (9952 Gasztony, Fő u. 50.) ajánlatát hirdette ki az 

eljárás nyertesének. A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. március 16. 

ülésén a „Színház vizesblokk felújítása“ elnevezésű beszerzési eljárásban a Cseke Kft. 

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 5.) ajánlatát hirdette ki az eljárás nyertesének. A nyertes 

vállalkozóval a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. március 16. 
ülésén a „Szentgotthárd Várkert gépkocsi parkoló építése II. ütem“ elnevezésű beszerzési 

eljárásban az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.) ajánlatát hirdette ki az 

eljárás nyertesének. A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. március 16. 
ülésén a „Szentgotthárd Várkerti parkoló közvilágítás kiépítése“ elnevezésű beszerzési 

mailto:villkasz@villkasz.hu


eljárásban a VILLKÁSZ Kft. (9700 Szombathely, Mérleg út 1/A.) ajánlatát hirdette ki az 

eljárás nyertesének. A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. március 16. 

ülésén a „Szentgotthárd 1425/9. hrsz-ú telken lévő beton törmelék aprítása, darálása “ 

elnevezésű beszerzési eljárásban az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.) 

ajánlatát hirdeti ki az eljárás nyertesének. A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötése 

folyamatban van. 

 

 Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Bizottsága  K/5/2015. (III. 16.) számú határozatával az alábbiakban  csatolt 

közbeszerzési tervet fogadta el: 



Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési terve 

 

 

A 

közbeszerzés 

tárgya, 

meghatározás

a 

CPV kód 

Irányadó 

eljárásren

d 

 

Tervezett 

eljárás 

típusa 

Az eljárás 

megindításának 

ill. a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

szerződés 

időtartama 

I. Építési beruházás 

Burkolat-

felújítási 

munkák 2015. 

45233223-

8 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. II. név  Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 120  

nap  

Vis maior 

támogatással 

kapcsolatos 

építési 

munkák 

45233223-

8 

45221119-

9 

45232452-

5 

45233229-

0 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. II. név  Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 120  

nap  

Belterületi 

vízrendezési 

munkálatok 

45232451
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. II. név  Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 120  

nap  

Művelődési 

Ház felújítása 
45453100
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

2015. II. név Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 90 

nap 



eljárásrend (Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

Kossuth L. 

utcai parkoló 

bővítése 

45223300
-9 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. III. név Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 90 

nap 

Önkormányzat

i lakások 

kialakítása 

45211341
-1 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. II. 

negyedév 

Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 180  

nap 

Oktatási 

intézmények 

felújítása 

45453100
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. II. 

negyedév 

Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 90 

nap 

Szentgotthárd-

Máriaújfalu 

szennyvíz-

hálózat 

kiépítésének 

kivitelezési 

45231300
-8 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Nyílt 

eljárás 

2015. II - III. név  Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 270  

nap 



munkái 

II. Árubeszerzés 

- - - - - - 

III. Szolgáltatás  

Térinformatika

i rendszer 

kialakítása 

71354100
-5 
 

Kbt. 

Harmadik 

Rész 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmén

y nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

(Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

a) pont, 

vagy a 

Kbt. 

122/A. § 

szerinti 

eljárás 

2015. II. 

negyedév 

Szerződés 

hatálybalépését

ől számított 210  

nap 

IV. Szolgáltatási koncesszió 

- - - - - - 

V. Építési koncesszió 

- - - - - - 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. március 

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 december 1-én:   260 895 423 ,- Ft 

 Bevételek december 1- december 31.:                   19 142 003,- Ft 

 Kiadások december 1- december 31.:       -104 559 589,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege december 31-án   175 477 837,- Ft. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.   

 

Beszámolók, jelentések: 

 
- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2015. havi ÁFA bevallások, 2015. havi bevallások 

- 2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó 

- MÁK felé 2014. évi beszámoló, 2015. évi költségvetés  

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva 

önkormányzat, Társulás, önkormányzati és társulási intézmények, valamint a 

nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

- Segélyek, foglalkoztatási támogatások, kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 



- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

- Közcélú foglalkoztatás keretében számla nyitások és egyéb nyilvántartási 

kötelezettségek biztosítása 

- Statisztikai adatszolgáltatások: beruházási, ágazati 

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. 

Önkormányzati. és Térségi Erőforrások : 

 

ORVOSI ÜGYELET TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - 2015. 

január 1. időponttól a Morrow Medical Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződést a hétközi és 

hétvégi (ünnepnap) ügyeleti ellátásra. Az ellátás területe: Szentgotthárd és térsége, azaz a 14 

község is.  

 

A szolgáltató tájékoztatóját az elmúlt 2 hónap ellátásáról lentebb csatoltuk.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 



 
 

 

 

 



III. Tájékoztatók: 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

2015. január havi információs jelentése 

 

2014. december 21 – 2015. január 20. 

 

Munkaerő-piaci helyzet 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma zárónapon: 345 fő, 29 fővel több, mint az előző 

időszakban. Arányuk a gazdaságilag aktív népességen belül: 5,2 %. 

Belépők száma (53 fő) az előző időszakhoz képest nem változott. Feldolgozóipar (11 fő); 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, építőipar (6-6 fő); kereskedelem, gépjárműjavítás (3 fő). 

A többi ágazatból 1-1 fős beáramlás volt. Nincs adat, illetve területen kívüli szervezetből 23 

fő érkezett. 

Kilépők száma 23 fő, 103 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. 6 fő 

közfoglalkoztatásban helyezkedett el, 6 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon. 11 fő 

egyéb kilépési ok. 

Bejelentett álláshelyek száma 11 fő, 51 fővel kevesebb, mint az előző időszakban. Legtöbb 

álláshely a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatból (3 fő) érkezett; szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás, közigazgatás (2-2 fő). A többi ágazatból 1 fős állásajánlatok 

érkeztek. A támogatott álláshelyek száma: 2 fő. 

A kirendeltségkörzeten belülről a foglalkoztatóktól nem támogatott min. 5 fős létszámú 

állásajánlat nem érkezett, 1-2 fős nem támogatott munkaerőigények jellemzőek. 

 

Álláskeresők létszámadatai 

 

Szentgotthárd 

és kistérsége 
2014.08.20 2014.09.20 2014.10.20 2014.11.20 2014.12.20 2015.01.20 

Álláskeresők 

aránya a 

gazdaságilag 

aktív 

népességen 

belül (%)* 

5,2 4,8 5,5 6,1 4,9 5,2 

Regisztrált 

munkanélküliek 

és 

nyilvántartott 

álláskeresők 

(fő) 

334 309 353 389 316 345 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

-5,4 -7,5 14,2 10,2 -18,8 9,2 

Ebből: 

pályakezdő 

munkanélküliek 

és 

30 32 32 24 20 21 



 

 

 

 

 

IV.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük 

és ha szükséges korrigáljuk. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A  10/2014.(III.27.) rendelet: a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet 
megalkotásáról  szóló rendelet várhatóan a 2015. áprilisi képviselő-
testületi ülésen kerül módosításra. 

 

- A  11/2014.(III.27.) rendelet : A közterületek használatáról és a közterületek  

                   rendjéről, valamint a közterületek   bontásáról és    helyreállításáról szóló 11/1999.  

                  (IV.1.)   önkormányzati rendelet módosítására a mostani 2015. március 25.-i ülésen  

                  kerül  sor.       

 

nyilvántartott 

pályakezdő 

álláskeresők 

(fő) 

- változás az 

előző havi 

adatokhoz képest 

(%) 

0,0 6,7 0,0 -25,0 -16,7 5 

Rendszeres 

szoc.segélyben 

részesülő 

munkanélküliek 

(fő) 

4 4 4 4 4 4 

Tartósan (egy 

éven túl) reg. 

munkanélküli** 

62 57 57 58 56 57 

Tartós 

munkanélküli 

arány (%) 

18,6 18,4 16,1 14,9 17,7 16,5 

Álláskeresési 

járadék (fő) 
54 48 52 67 48 52 

Álláskeresési 

segély (fő) 
21 20 23 24 22 25 

Foglalkoztatás 

helyettesítő 

támogatás (fő) 

54 46 52 74 52 58 



- A 12/2014.(III.27.) rendelet: a  lakások bérletéről szóló rendelet 

módosítása változtatást nem igényel. 
 

- A  13/2014.(III.27.)  rendelet : a  lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítása  

változtatást nem igényel. 

 

 

 

               V. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Válasz képviselői felvetésekre                                                                   
                                                                  2015. február 

 

Dömötör Sándor:  a  SMATCh mögötti részen a nem működő közvilágítási lámpákat 

jeleztük a VILKÁSZ kft-nek  

 

Dr. Sütő Ferenc: A Máriaújfalu városrészen levő harangláb melletti hársfa kivágására csak 

indokolt esetben, a fa betegsége és a környezetének veszélyeztetése esetén kerülhet sor. 

- A városrészi játszótér és vízmérő akna felülvizsgálatával a SZET kft-t megbíztuk 

 

Szalainé Kiss Edina: A bekötőút hídkorlátjának festésére és prizma kihelyezésére a kezelőjét 

felkértük. 

- a kerékpárút melletti emlékműnél levő zászlót veszélyeztető faágak nyesését a SZET Kft-től 

megrendeltük 

 

dr. Haragh László:  A Dózsa György utcai nem működő közvilágítási lámpák javítására a 

szolgáltató VILLKÁSZ kft-t felszólítottuk   

 

Kardosné Kovács Márta:  - a József Attila utcai újabb parkolási lehetősége az autósok már 

kihasználták. A sérült földfeletti elzárású gázcsonk kiváltását földalatti elzárásúra a 

szolgáltató ÉGÁZ Zrt-től megrendeltük. 

- A Hársas tóhoz vezető bekötő utat kátyúzására az útkezelőjét felszólítottuk.  

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015.március 18. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 





VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. március 16-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 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 
Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 

2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

folyamatban. 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 
fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 

Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 
önk.: 

117.103.547,- 

Ft 

 

Teljes: 

304.702.173,- 
Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 
Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 

fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor
ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 
Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 
számolható 

költség a Vasi 

Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 

Nyertes kivitelező: UTPLAN 
’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént. A 

Vasi Volán a közbeszerzési 

eljárást saját projektrészére 

vonatkozóan 
előreláthatólag 2015. 

január végén indítja el.   

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 

módosítási kérelme 

benyújtásra kerül, az új 
teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

megtörtént.  

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. 



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. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. Átadó 

ünnepség megtörtént. 
2014. október 22-én záró 

helyszíni ellenőrzésre került 

sor, melynek során 

elfogadták az ellenőrzés 

során vizsgált 

dokumentumokat, 

játszóeszközöket. Egy 
kifizetési kérelem 

benyújtása van hátra 2015. 

februárjában. Az utolsó 

kifizetési kérelem 

benyújtása megtörtént 

2014. március 02-án. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés egy része 

megtörtént. Kifizetési 

kérelem hiánypótlása 

megtörtént. A táblák 

legyártásra kerültek, 
ezeknek a kihelyezéséhez 

szükséges anyagbeszerzés 

a képviselőtestület által 

támogatást nyert a 11.26-i 

ülésen. A táblák kihelyezése 

folyamatban a Horgász 
Egyesület által. Átadó 

ünnepségre 2015. tavaszán 

fog sor kerülni. Kifzetési 

kérelem benyújtása 2015. 

februárban aktuális. Az 

Önkormányzat 298.450 Ft 

kölcsönt biztosított az 
Egyesület számára 2015. 

márciusig, amit a februári 

kifizetési kérelem 

elbírálását követően fizet 

vissza. A táblák kihelyezése 

2014.03.25-ig meg fog 
történni, ugyanis 03.26-án 

záró átadó ünnepségre 

kerül sor.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

LEADER- 
Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 

(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

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. 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 

KEOP-1.2.0/09-11-

2013-0040 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

1477/2014. (VIII.27.) 

Korm.hat. alapján a projekt 

KEHOP finanszírozásban 

részesül. 

A hátrányos 

helyzetűek társadalmi 

integrációjának új 

esélyei a 

Szentgotthárdi 

Járásban 

Miniszterelnökség 
ÁROP-1.A.3-2014-

2014-0050 

252/2014. 22.000.000,-   0,- 

2014. november 6-i nappal 

a Közreműködő Szervezet a 

pályázatot befogadta és 
tartalmi ellenőrzésre 

bocsájtotta. A pályázat 

forráshiány miatt 

tartaléklistára került. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015. március 16-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 

8.550.000.-

Ft/év 

8.550.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.000.000.-

Ft/év 

8.000.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2012-2014 évekre befogadást 

nyert  

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

NRSZH 68/2009. 

2.600.000.-

Ft/év 

2.600.000.-

Ft/év - 
2013. június 30-án 
befejeződött. 



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 

 
20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 

támogatási 
intenzitású 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került március 3-

án. Programok megvalósítása 

folyamatosan történik. 
Konzorcium partnerként 

veszünk részt a projektben, 

november utolsó hetében a 2. 

kifizetési kérelmünk is 

benyújtásra került. 

Partnertalálkozó is lezajlott 
december 2-án, ahol az eddig 

elért eredmények kerültek 

bemutatásra. 3. kifizetési 

kérelmünk februárban került 

benyújtásra 3.994.898,- Ft 

értékben. Egy teltházas Dr. 

Zacher Gábor előadást is 
sikerült megvalósítanunk a 

színházban, melyről több 

pozitív visszajelzés is érkezett. 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2014. év 

tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2015. évre vonatkozó Szabályzat, Pályázati 

kiírás, illetve az éves cselekvési és programterv kidolgozása.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben napirendre tűzi a civil szervezetekkel 

való együttműködés vizsgálatát, illetve az előző év tapasztalatairól és az elvégzett 

feladatokról szóló beszámolót.  

 

1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2014. évi tevékenysége 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005-

ben, hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját, 

tevékenységét. Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik, 

rendszeresen szerveznek programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha 

az adott egyesület igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapból támogatást nyújtott.  

A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját. A Fórum 

és szekciói a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a 

szabadidős programok szervezése terén is megpróbál helyt állni.  

A hatékony együttműködés érdekében a Civil Fórum működteti a civil irodát, bekapcsolódik 

a közfoglalkoztatási programba, amelynek keretében saját és tagszervezeti munkájához egy 

főt tudnak foglalkoztatni. A helyi civil szervezetek tájékoztatása érdekében folyamatosan 

kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil Információs Centrummal.  

Fontos kiemelni, hogy a Civil Fórum folyamatosan terjeszti ki a belépési lehetőségeket, így 

már a kistérség több civil szervezete is tagként közreműködik nem csupán a város, hanem a 

környék civil életében. Sőt ezen túlmenően az egyházakkal is szoros kapcsolatot ápol a 

Fórum, tagként ők is csatlakoztak.  

A Civil Fórum tavaly elfogadta módosított alapszabályát, amelyet elsősorban a jogszabályi 

megfelelőség indokolt, másodsorban pedig a közhasznú szervezeti besorolás újbóli 

megszerzése. A szigorított szabályok szerint a minősítést kérelmezni kellett és csak a törvényi 

feltételeknek megfelelő szervezetek kaphatnak közhasznúsági besorolást. Jelenleg 

Szentgotthárdon a közhasznú besorolással rendelkezők száma 3-4 civil szervezetre 

csökkent.  

A korábbi évekhez hasonlóan a Civil Fórum és az Önkormányzat közös éves cselekvési 

tervében foglaltak jelentős része sikeresen megvalósult:  

 a tavaszi-őszi „Egy szervezet-egy osztály” szemétgyűjtési akció,  

 Májusfaállítás, Civil Nap, Kistérségi forgatag, CISZEBAT szervezése a Civil Alap 

támogatásával,  

 Mesepalota, Idősek Magazinja rendszeres műsorok,  

 szintén a Civil Alap segítségével a civil iroda működtetése,  

 a közfoglalkoztatási program keretében 1-2 fő foglalkoztatása,  

 tájékoztató fórumok szervezése,  

 Közös Érdekek Kerekasztala, 

 civil szervezetek részvétele az Opel Szentgotthárd Kft. nyílt napján 

 az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj kiosztása 

A Civil Fórum az idei évben is folytatni kívánja a városban és a kistérségben működő 

szervezetek összefogását, működésük koordinálását, munkájuk segítését, támogatását. Mind 

az Önkormányzattal és a Hivatallal való kapcsolattartásban, mind pedig a Civil szervezeteket 



és városrészeket támogató alap pályázati rendszere tekintetében a korábbi gyakorlat követését 

javasolja a Civil Fórum.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a civil szervezeteknek működésükhöz, 

programjaik megvalósításához szükségük van az Önkormányzat támogatására, de a városnak 

is szüksége van a civil szervezetek munkájára és a feladatellátásban vállalt szerepükre. A 

továbbiakban is ezeket fontos szem előtt tartanunk. (1. sz. melléklet) 

 

2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek 

elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2014-ben az alábbi feladatokat látták el a civil 

szervezetek, illetve városrészek: 

  

 kulturális feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

 gyepmesteri feladatok ellátása – Kutyabarátok Egyesülete 

 a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület 

 városrészi klubok fenntartása – Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület, 

Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete 

 a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása – Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, 

Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui SE, Zsidai ÖTE 

 

A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve 

megbízási szerződést kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra 

vonatkozóan is, azzal kiegészítve, hogy a városrészi virágosítást, illetve a városrészi klubok 

karbantartását nem a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból, hanem más 

forrásból finanszírozza az Önkormányzat.  

 

3.) A 2014. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 

2014. évi költségvetésében.  

A tavalyi évben 5.000.000,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a civil szervezetek és 

városrészek támogatására. Az Alap felhasználását az alábbi táblázat részletezi (2. sz. 

melléklet):  

 

Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap 2014 

Civil szervezet neve Rendezvény/Program/Feladat 
Támogatás 

összege 

Szentgotthárd-Máriaújfalu 
Városrész Önkormányzata 

Falunapi programok szervezése 200 000 

PRONAS „Ásó, kapa, harangláb” 50 000 

Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrész Önkormányzata 
„Májusfa kitáncolás” 30 000 

Jakabházi Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület 

Szlovákiai kerékpáros egyesület részére 

kulturális program és vacsora szervezése 
100 000 

Pannon Kapu Kulturális 
Egyesület 

Szentgotthárdi Csata Kiállítás 90 000 



Nyugdíjas Pedagógusok és 

Barátaik Egyesülete 

Fennállásuk 20 éves évfordulója alkalmából 

rendezendő ünnepség 
110 000 

Szentgotthárdi Evangélikus 

Egyházközösség 
Nyári hittantábor 30 000 

Szentgotthárdi Kerékpáros 

Egylet 1896 
Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó 50 000 

Alfakör Szentgotthárdi 
Egyesület 

Ismeretterjesztő előadás szervezése 20 000 

Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület 

Nagyszülők és Unokák Nemzetközi 

Sportnapja 
50 000 

Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány 
Csodaszarvas tábor útiköltségeinek fedezése 70 000 

Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért Egyesület 

Éves fúvószenekari találkozókon, 

fesztiválokon való részvétel 
160 000 

Szentgotthárd-Zsida ÖTE 
Adventi hagyományőrző est és nyugdíjas 

találkozó 
200 000 

ŐR-NYÉK Hagyományőrző és 

Harcművészeti Alapítvány 

Gyakorláshoz, bemutatókhoz szükséges 

vesszőforgók beszerzése 
50 000 

Szentgotthárdi Civil Fórum Civil Nap és Kistérségi Forgatag 304 500 

Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány 
Nyári tábor költségeinek fedezése 195 000 

Alapítvány a 100 éves 
Szentgotthárdi Gimnáziumért 

„Jubileumi Juniális” 80 000 

Szentgotthárd-Rábakethely 

Városrész Önkormányzata 
Adventi Hangverseny és idősek karácsonya 200 000 

Rábafüzesért Egyesület Húsvéti rendezvények 

előző évi 

maradvány 
felhasználása 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület Falunapi programok 200 000 

Szentgotthádi Kerékpáros 

Egylet 1896 
„Tour de RÖG” 50 500 

Magyarországi Szlovének 
Szövetsége 

„13. Nemzetközi Művésztelep Kiállítás”, 
szentgotthárdi csata kapcsán emlékplakett 

1 100 000 

Alapítvány Szentgotthárd 
Szakképzéséért 

Szentgotthárdi szakképzés 125. évfordulója 
alkalmából rendezendő színházi est, kiállítás 

100 000 

Iskolánk Tanulóiért 

Alapítvány 
Gyermeknap és sportnap 60 000 

Szentgotthárd-Rábatótfalu 

Városrész Önkormányzata 
Falunap szervezése 150 000 

Szentgotthárd-Zsida ÖTE Falunapi program 
előző évi 

maradvány 

felhasználása 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Emlékmű felállítás és avatás Rábafüzesen 150 000 

Szentgotthárd-Rábatótfalu 
Városrészi Önkormányzat 

Idősek karácsonya 20 000 

SZEMLE Egyesület „A LA’KOMA” 96 225 

Szentgotthárdi Civil Fórum „XIV. CISZEBAT” 115 000 



Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 
Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás 100 000 

Iskolánk Tanulóiért 

Egyesület 
Kitűnő tanulók kirándulása 110 000 

Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület 

Szentgotthárdi Fotóklub részére notebook 

vásárlása 
198 000 

Jakabházi Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület 

Idősek napja 80 000 

Rábafüzesért Egyesület Mikulás Nap, illetve idősek karácsonya 50 000 

Szentgotthárdi Nyugdíjas 

Egyesület 

Békefi Antal Népdalkör jubileumi 

ünnepségére 
200 000 

Szentgotthárdi Civil Fórum „Év Civil Szervezete Díj” 50 000 

 

A tavalyi évben összesen 4.819.225,- Ft-tal támogatta az Önkormányzat a civil 

szervezeteket.  

 

4.) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a 

hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az 

Önkormányzat kapcsolatával. 2014-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv 

kidolgozására, az abban kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2014-ben a következőkkel segítette a civil szervezeteket: 

 

- A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki 

közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt. 

- A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal 

finanszírozta.  

- A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz 

közfoglalkoztatottat biztosított. 

- A Civil Fórum részére ingyenesen biztosított egy laptopot, továbbá a Civil Alapból 

nyújtott támogatással egy asztali számítógép beszerzését is segítette 

- Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat” 

címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil 

szféráról.  

- Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között, 

amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.  

 

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 2015. évi 

közös cselekvési programterve 

 

Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2015. évi 

közös cselekvési programtervének tervezetét, amelyet a 2014-ből átvett, idén is aktuális 

feladatokat, és a Civil Fórum javaslatait figyelembe véve állítottunk össze.  

A Szentgotthárdi Civil Fórum összeállította a 2015. évi munkatervét (4. sz. melléklet), és 

javaslatait a cselekvési tervhez (5. sz. melléklet), illetve a 2015. évi rendezvénytervét (6. sz. 

melléklet). 

- A Civil Fórum tagszervezetei igénylik a már korábban biztosított előnyök fenntartását, így 

az információk honlapon való megjelentetését, a Civil Iroda biztosítását és a civil 

referenssel való kapcsolattartást.  



- Továbbra is javasolt a negyedéves egyeztetés a Civil Fórum és a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal között, amelyen a Civil Fórum részéről az elnök és a titkár, a 

Hivatal részéről pedig a jegyző, a civil referens, valamint az Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások vezető vesz részt.  

- A Hivatal a jövőben is térítésmentesen nyújt segítséget a pályázatokhoz szükséges 

fénymásolásban és laptop biztosításában.  
- Fontos, hogy a Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság 

szélesebb rétegeit, illetve kifejezetten a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket, 

beszámolókat, rendelet-tervezeteket, és azokról véleményt nyilvánítson. Ennek kapcsán a 

képviselő-testületi anyag kiküldésével egy időben a Civil Fórum is megkapja e-mail-ben, 

illetve letölthető formában (terjedelmüktől függően) a releváns anyagokat. 

- Az együttműködés nagyon fontos eleme az önkormányzati feladatok civilek által történő 

ellátása mindazon területeken, ahol ennek realitása van és ahol civil szervezetek 

hatékonyabban vagy takarékosabban tudják a feladatot ellátni mint az önkormányzat 

intézményei, gazdasági társaságai. A városrészek közterületei bizonyos részeinek 

rendben tartása, valamint a városrészi klubok működtetése is évről-évre feladata – és 

továbbra is az lehet minél több városrészen – az ott működő civil szervezeteknek. A 

Hársas-tó fenntartása és a gyepmesteri feladatok továbbra is részét képeznék a cselekvési 

tervnek. A kulturális, és részben az ifjúsági feladataink ellátását továbbra is a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesülettől várjuk szoros együttműködésben az Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások csoportjával.  

- Továbbra is javasolt évente két – egy tavaszi és egy őszi – egynapos tisztasági akció 

megszervezése, a civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények bevonásával. 

- Fontosak a közösség-összetartó rendezvények, tájékoztató fórumok is, melyekre a 

tavalyihoz hasonlóan idén is sor kerül a tervek szerint (Civil Nap, Kistérségi Forgatag, KÉK, 

CISZEBAT). A Civil Naphoz kapcsolódva, azt egy nappal megelőzően kerülne sor a város 

illetve a városi civil szervezetek májusfájának felállítására. 

- Testvérvárosi kapcsolataink ápolásában is eddig elsősorban intézményeinkre és a civil 

szervezetekre támaszkodtunk, hiszen így kerülhetnek igazán nagyobb számban kapcsolatba 

városaink lakosai egymással, alakulhatnak ki barátságok, cserekapcsolatok. Ez idén a 

cselekvési tervben is szerepel.  

- Szerepel a tervek között nyári napközis táborok civilek általi megszervezése, amire 

tapasztalataink szerint igen nagy igény van. Amennyiben a civilek ehhez önkormányzati 

anyagi támogatást igényelnek, úgy az önkormányzati Civil Alapunkhoz nyújthatnak be 

kérelmet. Kiindulva azonban abból, hogy a nyári napközis táborok megszervezésének 

támogatása nem kizárólag pénzügyi hozzájárulással lehetséges, így az Önkormányzat a 

Hivatalon és az intézményeken keresztül bizonyos koordinációs feladatok felvállalásával is 

segítséget adhat, amennyiben valamely civil szervezet úgy dönt, hogy önköltséges nyári 

napközis tábort szervez. 

- A tavalyi évhez hasonlóan szerepel a cselekvési programtervben a „Nyárköszöntő Juniális, 

avagy Unokák és Nagyszülők Nemzetközi Sportnapja", amit a civilek eddig is minden 

évben megrendeztek. 

- Idén is javasolt az egészségneveléshez kapcsolódó programok szervezése, akár egyes 

városi rendezvények keretein belül is. 

Idén számos program, rendezvény színesíti majd a város kulturális életét, többek között az új, 

országosan is egyedülálló rendezvénysorozat, a Szerelmesek Fesztiválja. E programokban 

továbbra is számítunk a városi és kistérségi civil szervezetek aktív közreműködésére, segítő 

munkájára.  

 

 

 

 

6.) A 2015. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében ismét létrehozott egy 

pénzügyi keretet Civil Alap megjelöléssel, amely elsősorban a szentgotthárdi civil 

szervezetek és városrészek számára nyújt anyagi támogatást programjaik, rendezvényeik 

szervezéséhez, de a támogatás a településrészeken jelentkező feladatok elvégzésének 

finanszírozását is szolgálhatja. A Civil Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatásról a támogatott szervezeteknek, városrészeknek minden esetben el kell számolniuk.  

A 2015. évben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a Civil Alapra vonatkozóan egy 

aktualizált szabályzatot. A tavalyi évhez hasonlóan pályázhatnak a civil szervezetek és a 

városrészek kérelem és támogatásigénylő lap, illetve szükséges mellékleteinek benyújtásával 

kizárólag célirányosan a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap 

felosztásáról szóló Szabályzatban foglalt feltételek szerint. Az Alap egy részére a városrészi 

önkormányzatok, a városrészeken működő civil szervezetek pályázhatnak, szintén a 

Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. Javaslatunk szerint a tavalyi, jól bevált 

gyakorlatot követve a városrészi önkormányzatok, illetve az ott működő civil szervezetek 

évi 200.000,- Ft támogatást igényelhetnek az Alapból az adott városrészen megvalósuló 

programokra.  

A Támogatásigénylő lapok mellett írásos kérelmet is be kell nyújtani, illetve csatolni kell egy 

beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről. 

 

Fontos változás, hogy az idei évtől az átláthatóbb pályáztatás és támogatás-felhasználás 

érdekében megvalósítási időszakonként lehet kérelmeket benyújtani:  

 

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

Benyújtási határidő: 2015. április 15. 16.00 óra 

2. megvalósítási időszak: 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.  

Benyújtási határidő: 2015. június 5. 12.00  

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

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 12.00 óra 

 

Az aktualizált Szabályzat az előterjesztés 7. számú mellékletében, az ehhez kapcsolódó 

Pályázati kiírás a 8. számú mellékletben, a Támogatásigénylő lap pedig a 9. számú 

mellékletben található.  

 

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2014. évi 

munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3. 

számú melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő azonnal:  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Cziráky László elnök 

 



3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alap 

felosztásának 7. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

   Civil szervezetek vezetői 

   Településrészi önkormányzatok elnökei 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8. számú mellékletben 

található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal a 9. számú mellékletben található 

Támogatásigénylő lapok tartalmát jóváhagyja mint a Civil Alapból történő támogatás 

igénylés feltételét azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási időszakonként 

aktualizálni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2015. március 16.  

 

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                     polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  



 

1. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum beszámolója a 2014. évről 

 

 Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

          Tárgy: Beszámoló 2014. évi tevékenységről 

     Javaslat a 2015.évi cselekvési tervhez  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége jelen levelében 

tolmácsolja a  civil szervezetek  köszönetét, hogy 2015. évben is lehetőséget teremtettek 

arra, hogy a  Civil Pénzalapból támogatás kapjanak  a civil szervezetek, programjaik 

megvalósításához.  

 

A  városban működő civil szervezetek száma stabil, inkább a növekedés tapasztalható.  

Jelenleg  a fórum teljes jogú tagja  45 civil szervezet, pártoló szervezetek száma 16, 

összességében 61 szervezettel tartunk kapcsolatot, ebből 3  kistérségi. Köztük legtöbben 

jogi személyek, de vannak  köztük nagyon aktív civil társaságok. Az  új civil törvény 

civil társaságok  gyűjtőnév alá sorolja a nem jogi személy  klubokat, köröket. A Civil 

Fórum rendes tagja az alapszabály szerint, aki vállalta a tagsággal együtt járó 

kötelezettségeket, köztük a tagdíj befizetését, részt vesz a rendezvényeken, közgyűlésen.   

 

 

A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét. Ennek érdekében 

lehetőség szerint, segíti a szervezetek működését, működteti a civil irodát, kulturális 

közmunkásokat foglalkoztat saját tevékenysége és tagszervezetek tevékenységének 

segítése végett, és megvalósít évente 5-6 saját programot. Együttműködik a Vas Megyei 

Civil Információs Centrummal, melynek keretében további információkhoz segíti a helyi 

civileket, évi több alkalommal helyben tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szervez. 

Évente megköti a „Cselekvési tervet” az önkormányzattal, mely alapja az 

együttműködésnek. Az önkormányzat partnerként kezeli a civileket, anyagi forrást 

biztosít programjaikhoz. A támogatás fejében a civil szervezetek vállalják 

önkormányzati feladatok ellátását, programok és rendezvények megvalósítását, 

együttműködést az önkormányzattal a lakosság széles rétegét érintő kérdések 

megoldásában, véleményezésében, adatgyűjtésben.  

 

 

 

 

 

Szervezett a civil élet Szentgotthárdon 

 



A   Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2005. óta működik. Jogi személyként 

2006-ban került bejegyzésre. 2012. óta a kistérség civil szervezetei is tagként csatlakozhatnak 

a fórumhoz. A térségben működő  civil szervezetekkel való kapcsolat felvétellel és 

eszmecserével olyan kitelepülésre is eljuttatjuk fontos információkat, ahol ennek hiánya miatt 

hátrányt szenvednek az ott élők. Ezeken a településen  nagy számban él szlovén és német 

nemzetiségű lakosság. Az általuk működtetett önkormányzatok és  civil szervezetek is  

bekapcsolódnak a SZCIF tevékenységébe, fellelhetők a tagok sorában, számukra  is  

eljuttatjuk az információkat, lehetőségük van  a közös programokban való  részvételre.  El 

kívánjuk érni, hogy a kistérségben működő civil szervezetek közül is többen csatlakozzanak a 

hozzánk, bekapcsolódjanak tevékenységünkbe, megtalálják egymást, tapasztalatot cseréljenek 

és segítsék egymás munkáját, közös projektekben gondolkodjanak. A városban működő 

egyházakkal  is kapcsolatot tartunk fenn, tagként csatlakoztak hozzánk.  

  

A SZCIF életében nem következett be gyökeres változás 2014-ben, annak ellenére sem, 

hogy  új, módosított alapszabályt fogadtunk el. A módosítást elsősorban a jogszabályi 

megfelelőség indokolta, másrészt a közhasznú szervezeti besorolás újbóli megszerzése.  

A szigorított szabályok szerint a minősítést kérelmezni kellett és csak a törvényi 

feltételeknek megfelelő szervezetek kaphatnak közhasznúsági besorolást. Jelenleg 

Szentgotthárdon, közhasznú besorolással rendelkezők száma 3-4 civil szervezetre 

csökkent.  

 

Az előző 2014-es évben megvalósult közös célok:  

1. Támogattuk a városunk tisztasági mozgalmait, a környezetvédelem érdekében 

csatlakozunk helyi akciókhoz. Az előző években kialakult jó példát követve 

megszerveztük tavasszal és ősszel az „Egy szervezet-egy osztály” szemétgyűjtési 

akciót az iskolásokkal. 

2. A 2014. évben is  számos olyan programot valósítottunk meg, ahol találkozhattak a  

generációk, tapasztalatok cserélődtek, kapcsolatok szövődtek.  ( pl. Májusfa felállítása, 

Civilek Napja, Kistérségi Forgatag, Civil Baráti Találkozó). A programok a Civil Alap 

támogatásával valósulnak meg.  

3. Mesepalota hetente változó, Idősek magazinja havonta változó tv műsorok 

folytatódtak.  

 

4. Működési feltételek biztosítása: a legfontosabb feladatunk a civil iroda hosszú távú 

működését segítő háttérbázis biztosítása. Kulturális közfoglalkoztatás keretében az év 

során folyamatosan 1-2 fő  munkatárs segítette munkánkat. Segítségükkel sok 

szervezési, kommunikációs, nyilvántartási feladatot megoldunk. Segítik az 

adatgyűjtést, információ áramlását, kapcsolattartást a tagszervezetekkel, tanácsadói 

napok és programok  szervezését, az iroda működtetését.  A lehetőség óriási segítség a 

működésben. A Civil Alapból kapott támogatásból számítógépet szereztünk be. 

 

5. Tájékoztató fórumok szervezésével célunk  információk eljuttatása a civil szervezetek 

részére. KÉK. (Közös Érdekek Kerekasztala) fórum  február 19-én. Partnerségi 

Információs Nap Vas megyei  Civil Centrum és Győri Reflex Stúdió 

közreműködésével, október 1.  Önkormányzati képviselő jelöltek bemutatkozása, 

december 1-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) működéséről, a 

hungarikumokról és a helyi értékekről  szóló előadás.(előadó Kerekes Ferenc Béla, az  

NVH Vas megyei referense) 

 

6. Résztvettünk  „OPEL nyílt napon” ahol kulturális programmal, étel bemutatóval, 

véradással, vérnyomás és cukorméréssel kapcsolódtak  a civil szervezetek, továbbá 

tagtoborzásra  és önkéntesek toborzásra  is fel kívántuk  használni az alkalmat.  

 



7. Harmadik  alkalommal kerül kiírásra Az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj 

pályázat, ezáltal hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint   

munkájuk elismerését és  megbecsülését. 

8. A  CISZEBAT XIV. Civil Szervezetek Baráti Találkozójának megrendezése, erre 

novemberben került sor. Civil Szervezetek XIV. Baráti Találkozója Diabetes Világnap 

jegyében egész napos program valósult meg. Átadásra került az „Év Szentgotthárdi 

Civil Szervezete” díj a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület részére.  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2015. évben folytatja a városban és kistérségben  működő civil 

szervezetek összefogását, a civil szervezetek érdekeinek és jogainak teljesebb érvényesülését 

és tevékenységük segítését,  továbbá megvalósítjuk a már hagyományossá vált kulturális 

programjainkat.   

Fontos számunkra, hogy  a civil szervezetek munkatervei beépüljenek az önkormányzattal 

közösen kidolgozott cselekvési tervbe. A  Képviselő-testület napirendjén, továbbra is 

szerepeljen  a civil szervezetek helyzetének megvitatása és a civil referens segítse a 

kapcsolattartást, információ áramlást.   Folytatjuk a párbeszédet az önkormányzattal, a 

partneri viszony fenntartása, mindkét fél  kölcsönös érdeke. Az egyeztető megbeszélésekre 

sor kerüljön sor negyedévente a jegyző, civil referens és a SZCIF  vezetői között.  

 

A civil szervezetek tevékenységét nagyban segíti a 2010. óta rendelkezésre álló Civil Alap, 

melyből programok megvalósulásához pályázati úton kaphatnak támogatást. A pályázatok 

elbírálása a korábbi gyakorlatnak megfelelően történjen, a Képviselő-testület végzi, a SZCIF 

véleményezési, javaslattételi  jogköre van, melyet az elnökség végez.   

 

Feladatunknak tartjuk az információk eljuttatását a civil szervezetek részére, 

információgyűjtést és továbbítást a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának gyűjtésében.  

 

A Szentgotthárdi  Civil Fórum összeállította  2015. évi munkatervét és cselekvési tervét . 
A munkaterv (1. sz. melléklet) szövegesen tartalmazza a fórum által 2015-ben tervezett 

programokat, a programterv (2. sz melléklet) civil  programok részletes  felsorolása. A 

„Javaslat  a Cselekvési Tervhez  (3. sz. melléklet)  a civil szervezetek által megadott  

programok alapján lett összeállítva.   A cselekvési terv összeállításának kettős a célja: 

egyrészt az önkormányzattal kötendő Cselekvési tervhez nyújt  információt, másrész 

összehangolja a  civil szervezetek ez évi programjait.  

 

A Javaslat a Cselekvési Tervhez kimutatás tartalmazza többnyire a korábbi években 

már hagyományossá vált programokat, de újabb programok is megjelennek, javasoljuk 

azok beemelését is. 

 

A városban a civil szervezetek összefogásában óriási segítséget jelent, hogy a  város vezetése 

felismerte, hogy nehéz gazdasági és politikai helyzetben nagy szükség van a civil szervezetek 

aktív tevékenységére.  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum   működése kilencedik   évében  elmondhatja, hogy 

megvalósította a kitűzött  célját, hisz példás  a  városban civil szervezetek összefogása és 

érdekeik képviselete. A városban működő  szervezetben tevékenykedő önkéntesek száma 

lakosság mindegy harmada,  közel   3 ezer fő. 

 

A civil szervezeteknek tevékenységükhöz eszközökre van szükségük, melyhez a 

magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzat, kormányzat segítsége nélkül nem 

juthatnak hozzá. 

A szervezetek közül többen valósítottak meg az önkormányzattal közösen pályázatot,  

önállóan is  pályáznak,  de nagyon csekély sikerrel. A pályázati lehetőségek jobb 

kihasználása és sikeressége végett célszerű lenne szakmai segítséget adni részükre. 



Jelenlegi forrásaik, tagdíjak, adó 1 %-a, kisebb adományok, de ezek nem jelentős és 

elégséges összegek, ezért is nagyon fontos  Civil Alapból igényelhető támogatás  a 

programjaik megvalósításához.  
 

A  SZCIF elnöksége számít az önkormányzat, a Képviselő-testülete együttműködésére, 

partneri viszony fenntartásában, a programok megvalósításhoz szükséges támogatások 

biztosítására.  

 

 

Szentgotthárd, 2015. március 10. 

 

       Cziráky László   

                               Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

Az Önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési programterve 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 

közös éves cselekvési programterve 

 

Egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., a 

továbbiakban: Önkormányzat) – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester, 



másrészről a Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., a továbbiakban: 

Fórum) – képviseletében eljár: Cziráky László elnök 

között 2005. december 21-én megkötött együttműködési megállapodás hatályban tartása mellett a 

felek az alábbi éves cselekvési programtervet fogadják el, melyben az egymás közötti 

együttműködést szabályozzák a következő területeken, az egyes területeknél részletezett 

tartalommal: 

 

1.) A kapcsolattartás formája: 

 

A Szerződő felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással a következők szerint: 

 

 A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Fórum 

képviselői háromhavonta megbeszélést tartanak, melyen a jelen cselekvési programterv 

egyes pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő problémákat átbeszélik, a megoldási 

lehetőségeket közösen keresik. A megbeszéléseken a Civil Fórum részéről az elnök és a 

titkár, a Hivatal részéről a jegyző, az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, 

valamint a civil referens vesz részt.  

 Az Önkormányzat a Hivatal útján a Fórum részére a civil szervezetek hatékonyabb 

működése érdekében a Civil Iroda céljára kialakított helyiség használatát ingyenesen 

biztosítja, a működéshez szükséges rezsiköltségeket (fűtés, áram) nem számolja fel. A 

Fórum ennek fejében továbbra is vállalja az Önkormányzat és civil szervezetek közötti 

kapcsolattartást és az információ áramoltatását. 

 Az Önkormányzat a mobilitáshoz szükséges 1 db laptopot visszavonásig használatra 

továbbra is biztosít a Fórum részére. 

 A Fórum és tagszervezetei pályázataikat térítésmentesen kinyomtattathatják, 

fénymásoltathatják a pályázathoz szükséges mennyiségben a Hivatalban. 

 A Hivatal az internetes oldalán (www.hivatal.szentgotthard.hu) kialakított „Civilek és az 

Önkormányzat” c. rovatot továbbra is fenntartja a kialakított tartalommal, azt 

folyamatosan bővíti, és lehetőséget ad a Fórum részére a közhasznúsági beszámolója 

közzétételére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Szép Renáta civil referens 

 

 Az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös 

pályázatokon induljon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök 

  Törő Eszter pályázati referens 

 

 

 

2.) Civilek és a közéleti kérdések 

 

A Fórum folyamatosan áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az ott 

feltüntetett tervezett témakörökhöz előzetes javaslatokat ad, témákat vet fel, koncepcionális 

kérdésekben a javaslattételen túl részt vehet a koncepció megalkotásában. Ehhez a szükséges 

anyagot elektronikus formában megkapja. 

 

Határidő: havonta  

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


Felelős: Cziráky László elnök 

  Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző 

   Szép Renáta civil referens 

 

3.) Civilek által ellátott önkormányzati feladatok 

 

 Városrészeken közterületek kaszálása a Jakabházi Hagyományőrző és Faluszépítő 

Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Rábafüzesért 

Egyesület, és a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével, illetve amennyiben 

valamely városrészen újabb civil szervezet jelentkezik a feladat ellátására, úgy e civil 

szervezet közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 Város egyéb területein közterületek kaszálása, gondozása 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  egyesületek elnökei, 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője 

 

 A Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása a Szentgotthárdi Horgász Egyesület 

közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László, a Szentgotthárdi Horgász Egyesület elnöke 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője 

 

 Gyepmesteri feladatok ellátása a Kutyabarátok Egyesülete közreműködésével, az 

Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky Zoltán, a Kutyabarátok Egyesületének elnöke 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Törő László, állattartással kapcsolatos ügyintéző 

 

 Szentgotthárd kulturális feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által, az 

Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

 

 A városrészi klubok fenntartása a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, a 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Szentgotthárd Térvidéki 

Munkások és Lelkesek Egyesülete és a Rábafüzesért Egyesület közreműködésével, az 

Önkormányzat anyagi támogatásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  egyesületek elnökei 

  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 



 

 Közfoglalkoztatás keretében – jogi lehetőség illetve igény esetén – közfoglalkoztatott 

személy biztosítása civil szervezetek részére. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Cziráky László elnök 

  Laczó Éva szociálpolitikai ügyintéző 

 

4.) A környezetvédelem és település-tisztaság 

 

 A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése. Bekapcsolódás a zöld 

területek gondozásába, Liget, várkert rendben tartása. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök,  

   Soós Zoltán Pronas elnök 

 

 „Egy szervezet – egy osztály” – tavaszi és őszi egy-egy napos tisztasági akció civil 

szervezetek részvételével, az Önkormányzat eszköz-támogatásával. 

 

Határidő: 2015. október 21. és 2016. április 30. 

Felelős:  Cziráky László elnök 

 SZCIF Környezetvédelmi szekciója 

 

 Tavaszi faluszépítés virágültetéssel, PRONAS kert karbantartása, fejlesztése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Cziráky László elnök,  

   Soós Zoltán Pronas elnök 

 

5.) A város kulturális életének színesítése 

 

 Civil Nap és a „Város Májusfája” felállításának megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2015. május 1. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 Májusfa kitáncolással egybekötött X. Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a 

Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 Tavaszi Fúvóskoncert, Takács Jenő AMI művészeti kiállítása és bemutatója 

 

Határidő: 2015 tavasza 

Felelős: SZCIF elnöksége 

 

 „Nyárköszöntő Juniális, avagy Unokák és Nagyszülők Nemzetközi sportnapja" 

megszervezése. 

 

Határidő: 2015. június 30.  



Felelős: Cziráky László elnök 

 

 „Nyárköszöntő hangverseny a Városi Vegyeskarral 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: SZCIF elnöksége 

 

 Civil Szervezetek XIV. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

 

 14. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Magyarországi Szlovének Szövetsége 

 

 Városunk képviselete a Nyugdíjas Művészeti Együttesek Országos Fesztiválján Sporonban 

 

Határidő: 2015. szeptember 31. 

Felelős: SZCIF elnöksége 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

 Bekapcsolódás az idei évi városi programokba, rendezvényekbe („Bélások Világtalálkozója”, 

A szentgotthárdi szakképzés 125. évfordulója, Történelmi napok, Szerelmesek Fesztiválja, 

stb.) 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

  civil szervezetek vezetői 

 

 Ismeretterjesztő fórumok, vetélkedők szervezése 

 

Határidő: 2015. december 31.  

Felelős: Cziráky László elnök  

 civil szervezetek vezetői 

 

 Nagy karácsonyi hangverseny a Nagyboldogasszony templomban 

 

Határidő: 2015. december 31.  

Felelős: SZCIF elnöksége  

  

 

 

6.) A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás 

 

 Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) megszervezése két alkalommal, az Önkormányzat 

képviselőinek részvételével. 

 

Határidő: 2015. június 30. és 2015. december 31. 

Felelős: Cziráky László elnök 

        önkormányzati részvételért: Huszár Gábor polgármester 

 



 Információs napok a civil szervezetek részére a SZCIF szervezésében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnökség 

 

 „Ne legyünk áldozatok!” – rendőrségi felvilágosító előadás szervezése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnökség 

 

 Mesepalota és Idősek Magazinja műsorok szervezése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnökség 

 

 

7.) Az iskoláskorú gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése 

 

Nyári napközis jellegű táborok szervezése a Fórum tagszervezetei által. Amennyiben ehhez az 

Önkormányzat anyagi támogatását igénylik, úgy a konkrét adatokat (időpont, létszám, 

korösszetétel, költségvetés-tervezet) tartalmazó kérelmet 2015. június 5-ig kell megküldeni a 

Közös Önkormányzati Hivatalba. 

 

Határidő: táborok megrendezésére: 2015. július 1. - augusztus 31. 

  előterjesztéshez kérelem beadására: 2015. június 5. 

Felelős: szervező egyesületek elnökei 

 előterjesztésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

 

8.) A szociális ellátások és az egészségvédelem 

 

 Egészségügyi, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok, „Városi Egészségnap” és 

„Generációs egészségügyi vetélkedő” szervezése a Föld Napja Világmozgalom 45. 

évfordulója kapcsán, az egészséges életmód népszerűsítése, drog prevenció és elsősegély 

ügyelet a Hopplá fesztiválon, szűrővizsgálatok szervezése.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF egészségügyi szekciója 

 

 „Pástétomos finomságok” – Kóstolóval egybekötött ételbemutató 

 

Határidő: 2015. április 

Felelős: szervező egyesületek elnökei 

 

 

9.) Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi 

kapcsolatok ápolása 

 

Városi szinten: 

 A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése. 

 Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése (szlovén, osztrák területen  

gyalogtúra Ausztriában, Békefi Antal Népdalkör Jennersdorfi vendégszereplése, stb.) 

 Civil szervezetek bemutatkozása az OPEL Nyílt Napján  

 Kórustalálkozó a Zene Világnapján – testvérvárosi kórus meghívása 



 Határon túli magyar Híd kórus kapcsolatápolás-vendégszereplés 

      

Kistérségi szinten: 

 SZCIF működési körének kiterjesztése a kistérségre 

  Közös programok- szentgotthárdi csoportok vendégszereplése (énekkarok, tánccsoportok) 

                        

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnöksége 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata 

 

 

10.) Városi sportélet 

                 

 PRONAS kerti tavaszi gyalogtúra  

Határidő: 2015. május 31.  

Felelős: SZCIF sportszekciója 

        
 Jubileumi Király Kupa- nemzetközi kispályás labdarúgó torna (osztrák-szlovén 

középiskolásokkal) 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: SZCIF sport szekciója 

 

 Városi Sportnap  

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: SZCIF sport szekciója, EFI, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző  

        

 Gyalogtúra a Hármashatár kőhöz   

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: SZCIF egészségügyi szekciója 

     

 SZENYE kerékpártúrái:  

Szentgotthárd – Csörötnek 
Rába kerékpártúra (Ausztria) 

Szakony túra az erdészházhoz    

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: SZCIF sport szekciója 

    

 SZENYE gyalogtúrái:  

Tavaszi Mogersdorfi túra  
Nyárköszöntő Füzes túra  

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: SZCIF sport szekciója 

    

 Hársas-tó szezonnyitó- sport és kulturális nap 

Határidő:2015. június 30. 

Felelős: SZCIF sport szekciója, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző  

    

 Csatafutás                      

Határidő: 2015. augusztus 2.  

Felelős: SZCIF sport szekciója 

                                                 



 Hársas túra a Világ Gyalogló Naphoz kapcsolódva  / több civil szervezet/    

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: SZCIF sport szekciója 

 

11.) A Szentgotthárdi Civil Fórum munkájához kapcsolódó feladatok 

 

 A Szentgotthárdi Civil Fórum működési feltételeinek biztosítása, a Hivatal egy helyiséget és 

egy laptopot bocsát térítésmentesen a Civil Fórum rendelkezésére feladataik elvégzéséhez. 

 Kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása, pályázat figyelés, benyújtás, szervezet 

fejlesztése, kapcsolattartás az önkormányzattal.  

 Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázat kiírása és átadása  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: SZCIF elnöksége 

            Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

Jelen cselekvési programterv 2015. május 1-jétől 2016. április 30-ig szól. 

 

Szentgotthárd, 2015. április … 

 

 

 

…………………………… 

Szentgotthárdi Civil Fórum 

Képviseli: Cziráky László elnök 

…………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum 2015. évi munkaterve 

 

 

SZENTGOTTHÁRDI  CIVIL  FÓRUM  MUNKATERVE 

 

2015. 

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2015. évben folytatja a városban működő civil 
szervezetek érdekében megkezdett érdek-képviseleti tevékenységét.  

 

Bővíteni szeretnék tagszervezeteink sorát a  szentgotthárdi és  a kistérség települései civil 

szervezeteivel. El kívánjuk érni, hogy a kistérségben működő civil szervezetek megtalálják 



egymást, tapasztalatot cseréljenek  és segítsék egymás munkáját, közös projektekben 

gondolkodjanak.  

 

Kommunikáció terén megvalósul, hogy a civil szervezetek munkatervei  beépüljenek az 

önkormányzattal közösen kidolgozott cselekvési tervbe, a Képviselő-testület  napirendjén 

továbbra igényeljük a civil szervezetek helyzetének megvitatását,  az  önkormányzatnál civil 

referens közreműködését.   

Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal, egyeztető megbeszélés a jegyző és a SZCIF 

vezetői között negyedévente. 

 

Tájékoztatás terén feladatunknak tartjuk az információk  eljuttatását a civil szervezetek 

részére, információgyűjtés és továbbítás a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának 

gyűjtésében, segítségül hívjuk a médiákat.  

 

Kapcsolattartás és építés terén fontosnak tartjuk fórumok szervezését évi két alkalommal 

KÉK (Közös Érdekek Kerek-asztala) fórumot közérdekű témákban, továbbá a Vas Megyei 

Civil információs Centrummal közös információs és tanácsadói napokat is szervezünk.   

 

A  terveink megvalósításának   feltétele: 

 

1. Ismereteink bővítése: ennek érdekében vezetőink lehetőség szerint képzéseken vesznek 

részt és szorgalmazzuk a civil szervezetek vezetői részére hirdetett szakmai képzéseken való 

részvételt, tájékoztató fórumokat szervezünk. 

 

2. Szervezeti változások: Szervezeti fejlődést kívánunk elérni azzal, hogy további városban 

és kistérségben működő civil szervezetnek kínálunk tagi belépési lehetőséget, jelen tagjaink 

tagságát pedig szeretnénk egy nyilatkozatukkal megerősíteni. 

A tagság bővülése tapasztalatcserére, továbbá közös projektekben gondolkodásra ad 

lehetőséget.  Ennek ad teret a "Kistérségi Forgatag" kulturális program.  2015. június 6. 

 

3. Közös célok megvalósítása: Támogatjuk a városunk tisztasági mozgalmait, a 

hulladékgyűjtést, környezetvédelmi programokat.  

Az előző években kialakult jó példát követve megszervezzük tavasszal és ősszel az „Egy 

szervezet-egy osztály” szemétgyűjtési akciót az iskolásokkal. Tagszervezeteinkkel közösen 

megvalósítjuk munkaterv szerinti programjainkat.   

 

4. Működési feltételek biztosítása: A legfontosabb feladatunk a civil iroda fenntartásának, 

fejlesztésének biztosítása, élünk a kulturális közfoglalkoztatás lehetőségével, 2 fő 

alkalmazásával. A civil iroda a civil szervezetek tevékenységének fontos tere.  Fenntartása a 

civil szervezetek számára létfontosságú.  Célunk az iroda hosszú távú működését segítő 

háttérbázis biztosítása, ennek érdekében az eszköz ellátottság javítása.  

Lehetőség szerint pályázatok benyújtása, hisz programjaink megvalósításához kevés önerő áll 

rendelkezésünkre, pályázati úton nyert támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy valóra válthassuk 

elképzeléseinket. 

 

2015. évi munkatervünk összeállítását a városban kialakult erős civil összefogásra alapozva 

fogalmaztuk meg.  Célunk vívmányaink megőrzése, az elmúlt években megvalósított, immár 

hagyományossá vált programjaink folytatása és új tervek megvalósítása. 

  

A Szentgotthárdi Civil Fórum 2015. évi munkaterve részét képezi a részletes 

programterv és cselekvési terv is.   

 

Jelen munkatervet az elnökség 2015. február 4-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a 

Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.  



  

 

Szentgotthárd, 2015. február 4. 

     

 

                                                           

              

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

                      Cziráky László  

                                                                     SZCIF elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum javaslatai a cselekvési tervhez 

 
                                                                                                    

                           Javaslat a „ Cselekvési Programterv”-hez 

                                                                                     2015. 

 

 

Együttműködési lehetőségeket a következő témakörökben látunk: 

 

 

1./ A lakosság egészségvédelme témában  

Felelős: SZCIF Egészségügyi szekciója 

Egészségügyi, felvilágosító előadások szervezése                                    

(február, március, május, augusztus, szeptember, október) 

„Pástétomos finomságok” Kóstolóval egybekötött ételbemutató 

 (március) 

Föld Napja Világmozgalom 45. évfordulója kapcsán  „ Generációs környezetvédelmi, 

természetismereti vetélkedő”                 

(április) 

Szűrővizsgálatok szervezése  (Harmónia Klub, Diabétesz Klub)     

(folyamatos) 

Elsősegélynyújtó teendők szélesebb kiterjesztése- kézi és gépi újraélesztési bemutató VK által 

 (október, november) 



Drog prevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon     

  

(július)  

Egészségnapok  szervezése  

(november)                     

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

2./ A környezet védelme és tisztasága témában           

Felelős: SZCIF Környezetvédelmi szekciója 

                                                                                                                                                                                                             

Tisztasági akciók szervezése - Egy szervezet-egy osztály          

(tavasz, ősz) (Védőkesztyű , szemeteszsák) 

Tavaszi faluszépítés virágültetéssel Máriaújfaluban       

(április) 

PRONAS kert karbantartás, fejlesztése        

(folyamatos)                    

Városrészeken közterületek kaszálása       

(folyamatos) 

Hársas tó fenntartási feladatainak ellátása         

(folyamatos) 

Gyepmesteri feladatok ellátása          

(folyamatos) 

Rába- Lapincs folyók tisztaságának figyelemmel kísérése, folyópart takarítása  

  

(folyamatos)  

3./ A város kulturális életének színesítése témában                  

 Felelős: SZCIF elnöksége 

Városi Szlovén Farsangi Karnevál       

(február 15) 

„Farsangi időutazás” Nyugdíjasok szórakoztató műsora     

  (február 16) 

„ Arany kezek, fürge ujjak” Nagyszülők kézimunka kiállítása a Színház Galériájában 

   (március 9) 

Tavaszi Fúvóskoncert           

(április 5) 

Takács Jenő AMI művészeti kiállítása és bemutatója      

( április 25) 

 „Város Májusfájának” felállítása szalagkötési ceremóniával    

    

(április 3o)   

 Civil Nap szervezése           

       (május 1.) 

 X. Kistérségi Forgatag - kistérség kulturális csoportjainak fellépése mellett 

 vendégszereplővel               

      (június 6) 

 „Nyárköszöntő Juniális avagy  Unokák és Nagyszülők Nemzetközi sportnapja"          

(június 12) 

Nyárköszöntő hangverseny a Városi Vegyeskarral     

(június 13) 

 Civil Szervezetek XV. Baráti Találkozója megszervezése     

   

(november 4) 

 Városunk képviselete a Nyugdíjas Művészeti Együttesek Országos  Fesztiválján Sopronban 

(szeptember 8-9-10 ) 



Nagy karácsonyi hangverseny a Barokk templomban       

(december 19) 

 A PKKE által szervezett kulturális rendezvényeken aktív közreműködés                                         

(folyamatos) 

        

                                                                                                   

4./ Az iskoláskorú gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése témában   Felelős: 

SZCIF elnöksége 

 

Nyári Napközis jellegű táborok szervezése a PKKE szervezésében                                                    

(június 29. július 6, augusztus 3)  

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány,       

(augusztus) 

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány         

  

(június) 

Német Nemzetiségi Önkormányzat         

(július) 

   

 

 

 

5./ A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás témában         

Felelős: SZCIF elnöksége 

 

Információs napok a civil szervezetek részére a fórum szervezésében (pályázati tanácsadás, 

tapasztalatcsere)               

(folyamatos) 

SZCIF Közgyűlés                    

(április 1) 

Tavaszi és őszi Közös Érdekek Kerek-asztala (KÉK) megszervezése                                                    

(április, szeptember) 

   „ Ne legyünk áldozatok!” felvilágosító rendőrségi előadás      

  

A szentgotthárdi szakképzés 125. évfordulója  

,,Bélások világtalálkozó ja" hagyományteremtő szándékkal      

(július)                                                                                           

Mesepalota és  Idősek Magazinja műsorának szervezése       

( havi rendszerességgel) 

 

 

6./ Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi kapcsolatok 

ápolása témában  

 

 Felelős: SZCIF Kulturális és egészségügyi szekciója 

Városi szinten: 

A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése. 

Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése (szlovén, osztrák területen) 

Gyalogtúra Ausztriában                     

(május 22) 

Békefi Antal Népdalkör Jennersdorfi vendégszereplése     

  (június 27) 

Civil szervezetek bemutatkozása az OPEL Nyílt Napján     

  (szeptember) 



Kórustalálkozó a Zene Világnapján – testvérvárosi kórus meghívása 

PKKE- Vegyeskar                    

(október 1. ) 

Határon túli magyar Híd kórus kapcsolatápolás-vendégszereplés 

Szentgotthárd Énekegyesület         

(október) 

Kistérségi szinten: 

SZCIF működési körének kiterjesztése a kistérségre 

Felsőszölnök, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Gasztony 

Szakonyfalu, Magyarlak, Csörötnek, Rátót, Rönök, Orfalu, Kétvölgy bevonásával 

Közös programok- szentgotthárdi csoportok vendégszereplése (énekkarok, tánccsoportok) 

                        

 

    

7./ Sport területén                                           

Felelős: SZCIF sport szekció                 

 Csatafutás                                                                          

(augusztus) 

PRONAS kerti tavaszi gyalogtúra          

(május 11) 

Jubileumi Király Kupa- nemzetközi kispályás labdarúgó torna (osztrák-szlovén 

középiskolásokkal) 

Városi Sportnap            

(május 16.) 

Gyalogtúra a Hármashatár kőhöz         

(május 27.) 

SZENYE kerékpártúrái:  

Sztg- Csörötnek         

(május 14.) 

Rába kerékpártúra  ( Ausztria)       

(június 16.) 

 Szakony túra az erdészházhoz       

(szeptember 8.) 

SZENYE gyalogtúrái:      

Tavaszi Mogesdorfi túra        

(május 6) 

 Nyárköszöntő Füzes túra        

(június) 

Hársas-tó szezonnyitó- sport és kulturális nap       

(június 15.) 

Hársas túra a Világ Gyalogló Naphoz kapcsolódva  / több civil szervezet/    

(október 11.)  

       

                                                                                                                

                   
8./  SZCIF  működtetése    

Felelős: SZCIF elnöksége                    

A SZCIF működési költségei biztosítása, civil iroda működtetése 

Kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása, pályázat figyelés, benyújtás 

szervezet fejlesztése, kapcsolattartás az önkormányzattal.  

Az „Év  Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázat kiírása és átadása    

(folyamatos) 

   

Szentgotthárd, 2015. február 4. 



 

                                                                                                                                                        

Cziráky László 

                                                SZCIF 

elnök  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet 

Szentgotthárdi Civil Fórum rendezvényterve 2015 

 

 

RENDEZVÉNYEK 2015.  

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ 

Február 4. 
Február 4.  

  Február 15. 

  Február 16. 

SZCIF Évnyitó 
megbeszélése, 

munkaterv elfogadása 

Városi Véradás 
Jelmezes farsangi 

felvonulás 

 Nyugdíjasok Farsangja 

Civil Iroda 
Színház 

Lipától a Főtérig 

Színház 

SZCIF 
Vöröskereszt Területi 

Szervezete 

Szlovén Nyugdíjas 
Egyesület 

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület 

Március 4. 

 

  Március 27. 

        / 

Tavaszi szemétszedési 

akció 

Refektórium 

Szentgotthárd utcái 

 

SZCIF 

        Április  1. 

        Április 17. 

        Április 30. 

 
SZCIF Közgyűlés 

Közös Érdekek Tavaszi   

Kerek-  asztala / KÉK 
Májusfa állítás 

                 
  Civil Iroda 

Pannon Kapu szobor 

környéke 
 

SZCIF 

SZCIF 

SZCIF 

Május 1. 
Május 27 

Június 3. 

Civilek Napja- Majális 

Gyalogtúra a 

„Hármashatár” kőhöz 
Városi Véradás 

Színház környéke 
Felsőszölnök 

Színház 

SZCIF-PKKE 

Szlovén Nyugdíjas 
Egyesület 

Vöröskereszt Területi 

Szervezete 

       Június 6. 

Június 12. 

Június 15.  

X. Kistérségi Forgatag –
Májusfa    kitáncolással 

Juniális avagy Unokák és 

nagyszülők sportnapja 

Hársas-tó szezonnyitó 

Pannon Kapu szobor 

környéke 

Színház 

Gondozási Központ 
udvara 

Hársas-tó 

SZCIF 

Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület 

Horgász Egyesület 
SZCIF 

 

Szeptember 9. 
 

Szeptember 9. 

Közös Érdekek Őszi  
Kerek-asztala / KÉK/ 

Városi Véradás 

Refektórium  

Színház 

SZCIF 
Vöröskereszt Területi 

Szervezete 

Október 8. 
„Hársas”Gyalogtúra a 
Világ Gyalogló Naphoz 

kapcsolódva 

Úti cél: Hársas tó 

Harmónia Egészségvédő 
Kör 

Természetjárók Baráti 

Köre 
Szentgotthárdi 

Nyugdíjas Egyesület 

November 4. 
November 29. 

 

XV. CISZEBAT 
Civil Szervezetek Baráti 

Találkozója 

Színház Aulája 
Templom előtti tér 

Rábakethelyi 

SZCIF 
Rábakethely városrészi 

önkormányzat 



Városi Adventi koszorú 

díszítése 

Adventi hangverseny 
 

templom 

 

December 9. 

December 19. 

Városi Véradás 

Karácsonyi hangverseny 

Színház Barokk 
templom 

 

Harmónia Egészségvédő 

Kör 
Vöröskereszt Területi  

SZCIF 

 

 

                7. számú melléklet 

Szabályzat 

 

Szabályzat 
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

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

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet 

tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek 

számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati 

feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására 

csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet 

sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja 

fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 

előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő 

lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil 

referenshez történő eljuttatásával. Döntésenként egy civil szervezet/városrész 

kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be.  

 

4.) Támogatást kérhet az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a 

székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) és 

eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott 

letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe 

helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A beszámoló kapcsán a 

törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell 

igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2014-ben történt 

letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2015-ben megtett 

letétet kell igazolni.  Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik, 

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

kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe helyezésének igazolására utólag, a pályázat 

beadását követően nincs mód.  

 

5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő 

civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen 

megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy 

összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és 

kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a 



megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést 

csatolni.  

 

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

színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására 

pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

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

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

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

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

 

 6.4. Ismeretterjesztő feladatok 

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

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

6.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

6.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

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

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 

6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

6.9. Civil Iroda működtetése 

 

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

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos 



beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő 

– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a 

civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős 

részét érintik.   

    

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

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) 

bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos 

Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai 

feladóvény másolatát.  

 

9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen 

működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott 

figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum 

nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A 

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő 

összegről.  

 

13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel.  

 

14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2015. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

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

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

Benyújtási határidő: 2015. június 5. 12.00  

Harmadik megvalósítási időszak: 2015. október 1. – 2015. december 31.  
Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 12.00 óra 

 

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

 

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

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

17.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez. 



 

18.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a 

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak 

megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében 

legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött 

támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott 

szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba 

visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a 

2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének 

törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a 

jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított 

kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

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

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

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

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a ……/2015. számú határozatában 

fogadta el 2015. március 25-én.  

 

Szentgotthárd, 2015. ………………… 

 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. számú melléklet 

Pályázati kiírás 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23. 

Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055 

e-mail: polghiv@szentgotthard.hu honlap: www.szentgotthard.hu 

 

 
PÁLYÁZAT 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2014. ÉVI CIVIL 

SZERVEZETEKET ÉS VÁROSRÉSZEKET TÁMOGATÓ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS 

IGÉNYLÉSÉRE! 

 

1. A pályázat célja 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011-ben hozta létre a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapot azzal a céllal, hogy a városban aktívan tevékenykedő civil 

szervezetek, alapítványok munkáját segítse. 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben az 

Önkormányzat a Civil Alap segítségével közel 13 millió Ft támogatást nyújtott a szentgotthárdi civil 

szervezeteknek és városrészeknek a különböző kulturális, közéleti és sportfeladatok ellátásához.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015-ben ismét feltöltötte a Civil Szervezeteket és 

Városrészeket Támogató Alapot, amelynek egy részére idén a településrészek, a 

településrészeken működő civil szervezetek külön – maximum évi 200.000,- Ft 

összegben – pályázhatnak az adott településrészen megvalósuló programra. 

A Szentgotthárdi Civil Fórummal közösen kidolgozott éves cselekvési és programtervben 

meghatározott feladatokkal összhangban álló pályázati kiírás tartalmazza azokat a rendezvényeket, 

feladatokat, amelyek megszervezésével, elvégzésével Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

városban valamint a városrészeken működő civil szervezeteket kívánja megbízni.  

 

2. A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapban rendelkezésre álló összeg 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft-ot különített el 

az Alapba, amelynek egy részére (200.000,-Ft/településrész/év) pályázhatnak a 

településrészi önkormányzatok, településrészen működő civil szervezetek az adott 

településrészen megvalósuló programra, a fennmaradó részre pedig a civil szervezetek, 

alapítványok pályázhatnak.  

 

3. A pályázat időtartama 

 

A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 2015. 

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

időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

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

Benyújtási határidő: 2015. április 15. 16.00 óra 

http://www.szentgotthard.hu/


5. megvalósítási időszak: 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.  

Benyújtási határidő: 2015. június 5. 12.00  

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

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 12.00 óra 

 

 

4. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek 

 

A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból azok a bíróság által bejegyzett 

szentgotthárdi civil szervezetek, alapítványok, valamint azok a városrészek igényelhetnek 

támogatást, amelyek eleget tesznek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségnek, illetve amelyek a korábban az Alapból elnyert 

támogatásról a szerződésükben foglalt határidőig elszámoltak.  

 

5. A pályázat benyújtásának feltételei, menete 

 

Az Alapból írásos kérelem benyújtásával lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni kell: 

a) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), 

a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt található 

 Támogatásigénylő lapot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek 

egyaránt kötelező) 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy 

hiányáról szóló nyilatkozatot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, 

városrészeknek egyaránt kötelező) 

 a közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti 

érintettségről (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt 

kötelező) 

b) a civil szervezet, alapítvány bírósági bejegyzését (csak a civil szervezeteknek és 

alapítványoknak kötelező) 

c) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint az Országos 

Bírósági Hivatalnál az előző üzleti évről készült beszámoló letétbe helyezését igazoló 

postai feladóvény másolatát (csak a civil szervezeteknek és alapítványoknak kötelező). 

d) írásos kérelmet a megvalósítandó program, ellátandó feladat részletezésével, 

költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt kötelező) 

e) beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil szervezeteknek 

és alapítványoknak kötelező) 

 

A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal civil referenséhez (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., I. emelet 

7. iroda). A határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban a Képviselő-testület elé 

terjeszteni! 

 

DÖNTÉSENKÉNT EGY CIVIL SZERVEZET/VÁROSRÉSZ KIZÁRÓLAG EGY, AZ ADOTT 

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKBAN RENDEZENDŐ PROGRAMRA, RENDEZVÉNYRE, FELADATRA 

NYÚJTHAT BE KÉRELMET! 

 

6. A pályázat elbírálásának menete 

 

A benyújtott pályázatok a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményezését követően kerülnek a 

Képviselő-testület elé. A Testület a Civil Fórum javaslatait, illetve Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum éves cselekvési és programterve pontjait 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


figyelembe véve dönt a támogatásról és annak mértékéről. A képviselő-testületi határozatot 

követően az Önkormányzat támogatási szerződést köt a civil szervezettel, alapítvánnyal, 

városrésszel, amelyek a szerződés pontjai értelmében kötelesek az elnyert támogatás 

felhasználásáról elszámolni.  

 

7. A pályázat köre 

 

A civil szervezetek, alapítványok, városrészek szentgotthárdi és kistérségi – elsősorban a 

lakosságnak szánt – programok szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak az alábbiak 

szerint:  

 

 

7. 1. Kulturális feladatok 

h) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

i) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

j) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

k) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

l) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

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

n) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése  

o) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése, 

amely helyben valósul meg 

 

7.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

d) Iskolai versenyek szervezése 

e) Nyári táborok szervezése 

f) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

7.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

b) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő, 

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

 

 7.4. Ismeretterjesztő feladatok 

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

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

7.5. Szabadidősport szervezése 

b) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

7.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

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

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

e) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 

f) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

7.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 



7.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

b) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 

7.9. Civil Iroda működtetése 

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:  

Szép Renáta, civil referens 

Tel: +36-94-553-044 

Mobil: +36-70-213-7513 

E-mail: titkarsag@szentgotthard.hu 

 

Szentgotthárd, 2015. március 25.  
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9. számú melléklet 

Támogatásigénylő lapok 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2015. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből 

 

 

1.) A civil szervezet adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat  Tel:  E-mail:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Rendezvény    □ Oktatási feladat ellátása 

□ Építés/felújítás    □ Sportfeladat ellátás 

□ Egészségügyi feladat ellátása  □ Kulturális feladat ellátása 

□ Külkapcsolati feladat ellátása 

□ Egyéb ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A projekt megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□  Beszámoló a civil szervezet előző évi tevékenységéről  

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

□   Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

□    Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

□   Végzés bírósági bejegyzésről 

□ Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény 

 másolata 

 

 

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) A program költségvetése: 



 

- a program tervezett összköltsége:  …………………………………… 

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:  …………………………………… 

 

 

- a program költségvetése részletesen: 

 

Tervezett kiadás  Tervezett bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő 

 

7.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2015. április 15. 16.00 óra. További információk találhatók a 

www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város 

Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).                                  

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2015. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből 

 

 

1.) A városrész adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Rendezvény    □ Oktatási feladat ellátása 

□ Építés/felújítás    □ Sportfeladat ellátás 

□ Egészségügyi feladat ellátása  □ Kulturális feladat ellátása 

□ Külkapcsolati feladat ellátása 

□ Egyéb ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A projekt megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

□   Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

□    Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) A program költségvetése: 

 

- a program tervezett összköltsége:  …………………………………… 

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:  …………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

- a program költségvetése részletesen: 

 

Tervezett kiadás  Tervezett bevétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő 

 

7.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésén bírálja el, a kérelmek 

benyújtásának határideje 2015. április 15. 16.00 óra. További információk találhatók a 

www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol 

olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város 

Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).                                  

                                 

 

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a város helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. Települési 

Értéktár létrehozásának tapasztalatai. Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 

végzett munkáról.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Helytörténeti és értékmegőrző tevékenységek: 

 

Szentgotthárd város az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított a történelmi értékek 

feltárásának és megőrzésének fontosságára.  

 
2011. áprilisában a 115/2011. számú Képviselő-testületi határozatának a 2.) pontjában úgy 

határozott, hogy kiemelt feladataként kezeli Szentgotthárd épített környezetének megőrzését, 

értékeinek feltárását és megismertetését. Ennek érdekében: 

 

„a.) össze kívánja fogni mindazon szentgotthárdi szervezeteket és magánszemélyeket, akik 

e célokért tenni akarnak és tudnak. Így Helytörténeti együttműködés megkötését 

kezdeményezi civil szervezetekkel, Szentgotthárdon működő intézményekkel és 

magánszemélyekkel. 

b.) programot indít el „Tárjuk fel Szentgotthárdi Épületek, Parkok, közterületek 

helytörténeti emlékeit és érdekességeit” (rövidítve „SZÉP SZENTGOTTHÁRD”), 

melynek részeként pályázatot ír ki szentgotthárdi diákok számára a helyismereti 

kutatómunka végzésére. 

c.) Szentgotthárd Város Önkormányzata felkéri a Móra Ferenc Városi Könyvár vezetőjét 

a helytörténeti értékmentő feldolgozó és publikációs feladatok szakmai koordinálására, 

értékeik mindenki számára hozzáférhető bemutatására. Azzal, hogy az e térten végzendő 

feladatokat külön meg kell határozni, és a végzett munkáról negyedévente tájékoztató 

beszámolót kell adni a képviselő-testület számára.” 

 
Majd ezt követően 2011 júniusában a 175/2011. számú határozattal Együttműködési 

Megállapodást fogadott el az Önkormányzat, az akkor még külön intézményként működő 

Múzeum, a Móra Ferenc Városi Könyvtár, a Honismereti Klub és a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület között a helytörténeti feladatok ellátására.  

 

175/2011. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező „Együttműködési megállapodás a helytörténeti feladatok ellátására” 

megállapodást megismerte és elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

 

2011 decemberében meghirdette a Szentgotthárd Ifjú Helytörténeti Krónikása 2012. 

pályázatot elsősorban szentgotthárdi diákok számára. A pályázat nagy sikert aratott és nagyon 

sok érdekes munka érkezett be középiskolásoktól, általános iskolásoktól is. Az egyszerűség 

kedvéért megadjuk azt a linket melyre kattintva a www.szentgotthard.hu honlapon elérhetők 

az akkori dolgozatok melyek kivétel nélkül Szentgotthárd múltjának érdekes pillanatait 

vizsgálták és mutatták meg száminkra. http://szentgotthard.hu/lpk/helytortenet2012.php  

 

A helytörténeti feltáró munkából minden, fent említet szervezet kivette a részét, nagyon 

fontos és nagyon szép munkát végeztek a Honismereti Klub tagjai. Munkájuk egyik 

http://www.szentgotthard.hu/
http://szentgotthard.hu/lpk/helytortenet2012.php


leglátványosabb része az volt, hogy a templomban dobozokban megtalált ciszter emlékeket 

elkezdték kutatni és feldolgozni olyan mértékig, hogy ennek nyomán valósulhatott meg a 

Ciszterek Szentgotthárdon c. kiállítás. 

 

2013-ban a Képviselő – Testület Helyi Értéktárat és Helyi Értéktár Bizottságot hozott létre.  

 

184/2013. számú Képviselő-testületi határozat: 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti 

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

kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bek-re - települési 

értéktárat hoz létre. 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján - létrehozza a Szentgotthárd Települési Értéktár 

Bizottságot és tagjainak az  alábbi személyeket javasolja:  

A Bizottság elnöke: Molnár Piroska, A bizottság tagjai: dr. Frank Róza és Csuk Ferenc 

A Képviselő-testülete felkéri az Elnököt és az Önk. és Térségi Erőforrások vezetőt a 

helyi értéktár bizottság működési szabályzatának kidolgozására. 

Később erről részletesebben is lesz szó.  

 

A tavalyi évben számos olyan program és elképzelés valósult meg, amely ezt a célt szolgálta, 

ehhez a térségi LEADER pályázaton elnyert támogatás is jelentős anyagi segítséget nyújtott.  

 A szentgotthárdi csata 350. évfordulójának évében a jubileumi rendezvénysorozat első 

állomása a „Szentgotthárd–Vasár 1664 – Háború és béke Zrínyi Miklós korában” 

c. nemzetközi tudományos konferencia volt, amelynek mind a szentgotthárdi, mind 

pedig a vasvári programja rendkívül sikeres volt.  

 A konferencia előadásaira építve folyamatban van egy 400 oldalas, illusztris kötet 

kiadása, amely egyrészt tudományos munkák, másrészt ismeretterjesztő és tudástárban 

összeállított információk segítségével mutatja be a szentgotthárdi csata eseményeit, 

következményeit és az ehhez kapcsolódó Szentgotthárdi Történelmi Napok 

rendezvénysorozatot. Ezen a Honismereti Klub tagjai (különösen Csuk Ferenc, 

Kovács-Buna József, Horváth Zsuzsanna és Molnár Piroska, illetve a Hivatal részéről 

az Önkormányzati és Térségi Erőforrások csoportja és Csicsai Dóra dolgoznak.  

 A tavalyi Történelmi Napok nyitó rendezvényén láthatták először az érdeklődők a 

szentgotthárdi csatáról szóló kiállítást, amelyet a Honismereti Klub tagjai állítottak 

össze. A kiállítás részét képezte egy egyedülálló digitális terepasztal is. (A 

Honismereti Klub erről szóló beszámolója az 1. sz. mellékletben olvasható) 

 A rendezvényen Fűzfa Balázs egyetemi docens mutatta be Csuk Ferenc A 

Szentgotthárdi Csata című művét, amely a Csatakönyvben is helyet kapott.  

 Szintén a LEADER pályázat keretében folyamatban van füstüveg táblák készítése is, 

amelyek egy-egy helytörténeti szempontból fontos épület előtt kapnak helyet (pl.: 

Nagyboldogasszony templom, temetőkápolna, Színház).  

 A pályázat lehetőséget nyújt egy maradandó érték létrehozására is, így jelenleg egy 

hadiösvény kialakításának előkészítése zajlik. Ez a hadiösvény a csatához kötődő 

helyszíneket érinti majd (Rába-hurok, Múzeum, Nagyboldogasszony templom, 

Reutter Marian terem a Hivatalban, stb.), akik végigjárják ezt az utat, minden fontos 

információ birtokába juthatnak 1664-es eseményekkel kapcsolatban.  

 Még tavasszal szeretnénk megvalósítani a múzeumi kiállítások költöztetését, hogy a 

szentgotthárdi csata kiállítása, a kaszagyári- és a selyemgyári kiállítások is helyet 

kaphassanak a Pável Ágoston Múzeumban.  

 A Honismereti Klub tagjai Zaja Krisztina múzeumpedagógus közreműködésével 

előkészítik a csata évfordulójára összeállított tárlat anyagát a múzeumi kiállításra. A 



digitális terepasztal meghatározó szövegeinek idegen nyelvekre (szlovén, német, 

angol) való fordítását is előkészítették a négynyelvű tájékoztató leporellóval együtt.  

 Idén Gotthárd napjára, május 5-re egy konferenciát szervezünk „Nemzeti kincsek 

Szentgotthárdon” címmel, témája az 1944/45-ben Szentgotthárdra szállított nemzeti 

kincsek története.  

 Aznap délután nyílik meg a Selyemgyári kiállítás – helyszíne a múzeumi 

költöztetések végkifejletének függvénye. A selyemgyári anyagok, dokumentumok, 

fotók, relikviák összegyűjtése, digitalizálása már egy éve folyik. A Honismereti Klub 

tagjai olyan személyeket kerestek fel, akik a selyemgyárban dolgoztak, emlékekkel, 

esetenként dokumentumokkal rendelkeznek. Jelentős anyag gyűlt össze a fotókból, 

dokumentumokból, brigádnaplókból. Az anyagot a könyvtár helyismereti 

gyűjteményében Mátrainé B. Erika rendszerezi és digitalizálja, amelyet a Honismereti 

Klub tagjai március 19-i összejövetelükön rendszerezik és meghatározzák a további 

feladatokat.  

 Az épített emlékeken és a szentgotthárdi csatán túlmenően idén egy többnapos 

rendezvénysorozatot szervezünk Széll Kálmán és a századfordulós Szentgotthárd 

köré, az ennek keretében megvalósuló kiállítás szintén a történeti értékek feltárását és 

megőrzését célozza meg (részletes programot lásd: Széll Kálmán-napok 

rendezvénysorozat c. előterjesztés).  

 

Települési Értéktár létrehozása, a Bizottság munkája (2. sz. melléklet):  

 

A Bizottság 2013 szeptemberében alakult meg, Szervezeti és Működési Szabályzattal 

rendelkezik. Megalakulásuk óta részt vettek több konferencián, tájékoztató fórumon, figyelték 

a lehetséges pályázatokat. Különböző forrásokból tájékozódtak a rajuk vonatkozó 

jogszabályokról, feladataikról, az értékek összegyűjtésének módszertanáról, adatbázis 

létrehozásáról. Ezen ismeretek birtokában összegyűjtötték a város és a térség lehetséges 

értékeit és táblázatban rögzítették az adatbázisba kerülő helyi, megyei, esetenként országos 

jelentőségű értékeket (3. sz. melléklet.) 

 

Az értékek meghatározásában és gondozásában az Önkormányzatnak, a helyi 

intézményeknek, a vallási közösségeknek és a civil szervezeteknek is szerepet kell vállalniuk.  

A Bizottság által kialakítandó települési értéktár – amely a települési önkormányzat területén 

fellelhető nemzeti értékek adatai tartalmazó gyűjtemény – a Vas Megyei Értéktárhoz 

csatlakozik. Ahhoz, hogy a Bizottság működhessen, feladatát megfelelően elláthassa az 

Önkormányzatnak biztosítania kell a szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket.  

 

A Bizottság beszámolójában javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy miként, milyen ütemben 

lehetne az értéktárat létrehozni, kialakítani. Lásd: 2. sz. melléklet 

A beszámolóban szereplő költségvetésből a felhívások, plakátok, szórólapok költségét ki 

tudjuk venni, ugyanis azt a Hivatal meg tudja oldani. A fennmaradó 250.000,- Ft-ot az 

Önkormányzat a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére átutalja, erről 

megállapodást köt a két fél, amelyben rögzítik, hogy a Könyvtár az összeget az Értéktár 

Bizottság által meghatározott feladatokra/eszközök beszerzésére fordíthatja. Erről a könyvtár 

elszámolást nyújt majd be az Önkormányzat felé. Ehhez célszerű háromoldalú megállapodás 

megkötése az Önkormányzat, a Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum továbbá az Értéktár 

Bizottság között. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

13.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Az Értéktár Bizottság működési feltételeit az Önkormányzat köteles biztosítani.  



 

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

pénzügyi feltételek?  

Igen.  

 

15.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns.  

 

16.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Nem releváns.  

 

17.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

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

 

18.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Nem releváns.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, az előterjesztést megtárgyalni, arról döntést hozni szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város helytörténeti-

értékmegőrző tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

létrehozásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő azonnal:  

Felelős: Értéktár Bizottság 

              Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

  

7. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját a végzett munkáról elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Értéktár Bizottság 

               Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

8. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság munkájához …… Ft támogatást nyújt a ….. keret terhére, amely összeget a 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum részére utal át. Ehhez egy háromoldalú 

megállapodás szükséges az Önkormányzat, a Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum 

továbbá az Értéktár Bizottság között A támogatott a támogatás felhasználásáról 

elszámol az Önkormányzat felé.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

               Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 

 

    



Szentgotthárd, 2015. március 16.  

                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                      polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  



1. sz. melléklet 

 
Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

Tárgy: Beszámoló a Honismereti Klub 2015. január-márciusi tevékenységéről 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Honismereti klub a csatakiállítás óta is aktívan dolgozott. A Csatakönyv anyagainak 

összeállításában több klubtag is részt vett, így kevesebb idő jutott a selyemgyári kiállítás 

előkészítésére.  

 

Csatakönyv 

 

Az önkormányzat a csatáról színes képeskönyvet készül megjelentetni, amelynek 

megvalósításához kérte a Honismereti Klub közreműködését. Ebben a munkában Csuk 

Ferenc, Kovács-Buna József és Horváth Zsuzsanna klubtagunk tevékenyen részt vett, és sok 

időt és energiát áldoztak a vállalt feladatok teljesítésére. 

 

Selyemgyár 

 

Már 2014 tavasza óta folyik a selyemgyári anyagok (dokumentumok, fotók, relíkviák) 

összegyűjtése, digitalizálása. Olyan személyeket keresnek fel a klubtagok, akik a 

selyemgyárban dolgoztak, s emlékekkel, dokumentumokkal rendelkeznek. A csatakönyv 

munkálataiban szerepet nem vállaló klubtagok az elmúlt időszakban igen sok anyagot (fotót, 

dokumentumokat, brigádnaplókat) hoztak a könyvtárba. Az anyagot a könyvtár helyismereti 

gyűjteményében Mátrainé B. Erika digitalizálja, gyűjti, hogy májusban kiállítás készülhessen 

belőle. Március 19-én, a Honismereti Klub legközelebbi összejövetelén rendszerezzük az 

összegyűjtött anyagokat, s meghatározzuk a további feladatokat. 

 

Kiállítás a múzeumban 

 

A Honismereti Klub tagjai – Zaja Krisztina múzeumpedagógussal közösen – előkészítik a 

szentgotthárdi csata 350. évfordulójára összeállított tárlat anyagát a múzeumi kiállításra. A 

digitális terepasztal meghatározó szövegeinek idegen nyelvekre (szlovén,  német, angol) való 

fordítását is előkészítették, a négy nyelvű tájékoztató leporellóval együtt. 

 

Szentgotthárd, 2015. március15.  

 

Tisztelettel: 

 

Molnár Piroska 

Honismereti Klub 



2. sz. melléklet 

 

Települési Értéktár Bizottság 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Települési Értéktár Bizottság 2013 szeptemberében alakult meg, Szervezeti és Működési 

Szabályzattal rendelkezik. 

Tagjai: 

 Molnár Piroska elnök 

 dr. Frank Róza PhD 

 Csuk Ferenc 

 

Tevékenysége pályázatok figyelése, konferenciákon, tájékoztatókon való részvétel volt. 

Tagjai különböző forrásokból tájékozódtak a jogszabályokról, a települési értéktár bizottságok 

feladatairól, az értékek összegyűjtésének módszertanáról, adatbázis létrehozásáról. 

Összegyűjtötték a lehetséges a település és a térség értékeit, s táblázatban rögzítették az 

adatbázisba kerülő, helyi, megyei, esetleg országos jelentőségű értékeket. azt is 

meghatározták, milyen mellékletekkel kerüljön az adatbázisba. 

(Lásd melléklet) 

 

A 2012. évi XXX. törvényben foglaltak szerint a mi területünkhöz az alábbi meghatározás 

illeszkedik: 

Nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 

hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 

közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi 

érték, vagy termék; 

„A nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik 

nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a települési 

önkormányzatok, a megyei önkormányzatok, a hatáskörrel rendelkező állami szervek, és az 

általuk felkért szakmai testületek, intézmények, kutatóhelyek, civil szervezetek, vallási 

közösségek, valamint a külhoni természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek, közösségek működhetnek közre.” 

Jelen esetben egyértelmű, hogy a értékek meghatározásában és gondozásában nagy 

felelőssége és feladata van az Önkormányzatnak, valamint a helyi intézményeknek, civil 

szervezeteknek, vallási közösségeknek, természetes és jogi személyeknek. 

A nemzeti értékeket értéktárakban kell összefoglalni. Ezeket az alábbiak szerint csoportosítja 

a törvény: 



- Magyar Értéktár: a nemzeti értékek köréből a Hungarikum Bizottság által 
kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánított értékek gyűjteménye; 

- Ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított 
nemzeti értékek adatainak gyűjteménye; 

- megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény; 

- tájegységi értéktár: több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 

- települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 

- külhoni magyarság értéktára: az országhatáron túl fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjtemény; 

A mi esetünkben kialakítandó a települési értéktár, amely a Vas Megyei Értéktárhoz 

csatlakozik. 

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

gondozásáról  szól. 

- Azonosítja nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit 
o agrár- és élelmiszergazdaság szellemi termékei és tárgyi javai  

o egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, 

természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai 

o épített környezet: a környezetnek a tudatos építési munka eredményeként 

létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része 

o ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, 

kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai 

o kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai 

o sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését 

szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve 

versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett 

tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 

o természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, 

különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, 

geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti 

területek,  

o turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és 

tárgyi javai 

- Meghatározza a települési értéktárakkal kapcsolatos tevékenységeket 
o Települési Értéktár Bizottság, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeti 

szabályzat létrehozása; 

o Az Értéktár Bizottság rendszeresen beszámol a képviselőtestületnek a 

tevékenységéről 

o Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 

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

jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga 

biztosítja. 

o A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott 

létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei 

értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének 

helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei 

közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában. A javaslatot az 1. melléklet szerint 

kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus 

adathordozón mellékelve kell benyújtani. Valamely nemzeti értéknek a 

települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, illetve a külhoni magyarság 



értéktárába történő felvételére irányuló javaslattétel ingyenes. A javaslatnak 

tartalmaznia kell: 

 a javaslattevő adatait, 

 az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, 

 az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy 

audiovizuálisdokumentációját, 

 a Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő 

dokumentumokat, valamint 

 szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló 

levelét. 

o Az értéktár bizottság a hozzá beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy az 

megfelel-e a a Htv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek. Hiányosságok 

esetén a javaslattevőt a hiányok pótlására hívja fel, és ha a javaslattevő a 

hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiányosság pótlásához 

szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását 

sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg és erről a javaslattevőt 

értesíti. 

o javaslat szerinti nemzeti érték adatainak az értéktárak valamelyikébe való 

felvételéről az értéktár bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül 

dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti 

Annak érdekében, hogy az értéktárak megfelelő minőségben kialakíthatók legyenek az 

Önkormányzat pénzügyi támogatásán túl pályázatokon való részvételre is lehetőség van. A 

pályázatok kiírása és érvényessége nehezen követhető. Sikere nagyban függ a pályázók 

felkészültségétől, illetve rendelkezésre álló összeg változásától. 

Az értéktár kialakításának célja ( a vasvári beszélgetés szerint) 

- a fellelhető hagyományok felismerése, újjáélesztése, megőrzése és ezen az alapon 
fejlesztések végrehajtása 

- saját és közösségi értékeit ismerő ember jobban képes másokkal együttműködni 

- értékőrző közösség kialakítása 

Javasolt eljárás: 

- előkészítés 

o kategóriák eldöntése – a mi környékünkön melyik kategóriák a jellemzők 

- az adatgyűjtés módszerének kiválasztása.  
o kérdőív nyitott kérdésekkel (mit mesélne egy vendégének, hova vinné el?) 

o hirdetés a helyi újságokban, tv-ben, honlapon 

o közösségi beszélgetések 

o meglevő szakdolgozatok, cikkek felhasználása 

o ötletláda 

o gondolatébresztő lista 

o  

- technikai feltételek átgondolása és megteremtése 
o kérdőívek elkészítése 

o kérdőívek terítése – forgalmas pontokon (pl. gyógyszertár, posta) 

o képek szkennelése 

- adatrögzítés 
o alapja a megadott űrlap 

o adatbázis készítése, amelynek rekordjai minden szükséges adatok tartalmaznak 

- közzététel 
o városi honlapon 

o rendezvény 

o kiállítás 



o kiadvány 

o kitalálni, mi a megoldás, hogy az értékek megjelenjenek a hétköznapokban is. 

A Szentgotthárd értéktárának kialakításával kapcsolatos rövid és hosszú távú 

tennivalók: 

Rövid távú tennivalók (2015. jún. 30-ig) 

Közvetlen cél: az értéktár alapjainak megteremtése annak érdekében, hogy az erre vonatkozó 

pályázaton indulni tudjunk. 

- előkészítés 
o kategóriák eldöntése – jellemző kategóriák: építészet, kultúra, sport 

- az adatgyűjtés módszerének kiválasztása és kipróbálása.  
o a Honismereti kör tevékenysége során összegyűjtött értékekből és ezek 

fényképeiből történt válogatás 

o a lehetséges célcsoportok első megközelítése – újsághirdetés 

o szakdolgozatok katalógusának áttekintése az értékek szempontjából 

- technikai feltételek átgondolása és megteremtése 

o kérdőívek és terítésük végiggondolása 
o hiányzó képek szkennelésének feltételei 

o értéktár honlapjának elkészítése 

- adatrögzítés 

o alapja a megadott űrlap 

o adatbázis alapjainak elkészítése, amelynek rekordjai minden szükséges adatok 

tartalmaznak 

- közzététel 
o városi honlapon 

- további közzétételek lehetőségei 
o rendezvény 

o kiállítás 

o kiadvány 

Pénzügyi hátteret az Önkormányzat biztosítja a 114/2013. (IV. 16.) sz. Korm. rendelet a 

magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szerint. 

 

Az értéktár létrehozásához szükséges feltételek, eszközök: 

o Honlapkészítés, amelyen az adatbázis közzétehető 

o Hirdetések, felhívások, amelyekkel a lakossághoz eljuttatható a kérés 

o Kérdőív készítése, kérdőíves adatgyűjtés 

o Kutatómunka, fotózás 

o Technikai eszközök (szkenner, hordozható számítógép, fényképezőgép) 

o Irodaszerek 

 

2015. április 30-ig összegyűjtendő információk az alábbi helyi értékekről: 

o Nagyboldogasszony templom 

o kethelyi templom 

o farkaskalapács 

o szentgotthárdi csata 

o csatafutás 

o mozi 

o fúvószenekar 

o Rábafüzesi Asszonykórus 

o színház 

o hajdina 



 

Hosszú távú tervek – pályázati előkészületek – 2015. júl. 1-jétől folyamatos 

- az adatgyűjtés módszerének kiválasztása és kipróbálása.  
o kérdőív nyitott kérdésekkel (mit mesélne egy vendégének, hova vinné el?) 

o hirdetés a helyi újságokban, tv-ben, honlapon 

o közösségi beszélgetések 

o meglevő szakdolgozatok, 

o cikkek katalógusának áttekintése 

o ötletláda 

o gondolatébresztő lista  

- technikai feltételek átgondolása és megteremtése 
o kérdőívek elkészítése 

o kérdőívek terítése – forgalmas pontokon (pl. gyógyszertár, posta) 

o újabb képek szkennelése 

- adatrögzítés 

o folyamatos adatrögzítés 

- közzététel 

o városi honlapon 

o rendezvény 

o kiállítás 

o kiadvány 

o kitalálni, mi a megoldás, hogy az értékek megjelenjenek a hétköznapokban is. 

o visszacsatolások gyűjtése és értékelése 

Költségvetés 

o Honlap- és adatbázis:   100.000 Ft 

o Felhívások, plakátok, szórólapok:   20.000 Ft 

o Megbízási díjak (kérdőíves adatgyűjtés, kutatómunka, fotózás) 

(10 érték adatbázisba kerüléséig): 100.000 Ft 

o Technikai eszközök (kézi szkenner):   30.000 Ft 

o Irodaszerek:      20.000 Ft 

_____________________________________________________ 

Összesen:     270.000 Ft 

 

 

 
Szentgotthárd, 2015. március 15.  

 

Tisztelettel: 

 

 

Molnár Piroska 

Értéktár Bizottság 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére. 

 

Tárgy : Önkormányzati intézmények közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási,     

              felújítási tervezése.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények : 

Városunk Önkormányzatának Képviselőtestülete  a 287/2014. sz. határozatával fogadta el 

Szentgotthárd város önkormányzatának 2015. évi munkatervét. A munkaterv márciusi 

programjában szerepel az önkormányzati intézmények közép és hosszú távú karbantartási és 

felújítási tervezése. 

 

Városunk tulajdonában és üzemeltetésében levő intézmények (SZEOB Tótágas Bölcsőde, 

SZEOB Játékvár Óvodája, SZOI Arany János Általános Iskola, Széchenyi Általános Iskola, 

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Takács Jenő Zeneiskola, Városi Könyvtár, Művelődési ház, 

Városi Színház, Polgármesteri hivatal) állagának rendszeres ellenőrzése és a használóitól 

kapott információk alapján állítottuk össze az általunk szükségesnek tartott felújítási és 

karbantartási munkákat. A felújítási, karbantartási munkák műszaki tartalmának 

meghatározásakor figyelembe vettük az üzemeltetési kockázatokat (az intézmény működését 

akadályozó statikai problémák, tetőbeázások, közműhibák, elektromos hálózat problémái 

stb.), a tárgyévi költségvetésben e célra biztosított forrásokat és a kivitelezési munkák 

végzésének célszerű ütemezését. Nem hagytuk figyelmen kívül városunk Energetikai 

Stratégiai és Energia Racionalizálási programtervét sem. Továbbá alapvető célként 

határoztuk meg az intézmények szolgáltatási színvonalának növelését, energia- és 

költséghatékony üzemeltetését. A szükséges és célszerű felújításokkal az intézmények 

működtetésének biztonsága (tűzjelző rendszer, fűtés, elektromos hálózat, vizesblokk) is 

növekszik. 

A 2015. évi karbantartási programterv 

A 2015. évi karbantartási programterv tartalmazza többek között az Arany János 

Általános Iskola tornaterme parketta felújítását, sérült kopolit üvegének cseréjét, 

vizesblokkjainak karbantartását, a Széchenyi Általános Iskola vizesblokkjainak részleges 

felújítását, csapadékvíz tetőlevezető rendszerének karbantartását, az iskola 

akadálymentesítését. A programterv foglalkozik a Vörösmarty Gimnázium 

tetőkarbantartásával, udvari térkő burkolatának befejezésével, a Zeneiskola emeleti 

födémcseréjével, a Városi Színház vendég vizesblokkjainak felújításával, bejárati 

védőajtajának cseréjével, a Háziorvosi rendelőben új rendelő kialakításával és a 

Művelődési ház tetőfelújításával is. 

 

Közép- és hosszú távú (2016. 2025.) program terv 

 

A 2016. – 2025. évek közötti időszak program terve alapvetően pályázati források 

bevonásával a 2. számú melléklet szerinti beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat 

tartalmazza. A fejlesztési elképzelések összhangban vannak a fenntartható fejlődés 

alapelvével, figyelembe veszi városunk „Energiaváros” címét és elkötelezettségét a megújuló 

energiaforrások mind szélesebb körű felhasználására. A tervezett felújítások, 

energiaracionalizálások következtében csökken városunk energia felhasználása, növekszik a 

közösségi és kulturális terek mérete, használati minősége.   

 

Az önkormányzati intézmények közép- és hosszú távú felújítási, karbantartási  tervét 

alapvetően befolyásolja a cca. évi 80-120 MFt-os forrásigény, melyet az adott évben 

pályázati támogatásból illetve költségvetésbe építve biztosítani szükséges. 



   

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

intézmények  közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási és felújítási tervezését  az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja.  
 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

intézmények  közép- és hosszú távú karbantartási, állagmegóvási és felújítási tervezését  az 

alábbi módosításokkal  ……………….. fogadja el. 

 

 

 

 

Határidő: a közlésre azonnal,   

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2015. március 16. 

 

 Fekete Tamás 

          városüzemeltetési vezető  

 

Ellenjegyzem :   Dr Dancsecs Zsolt 

                                    jegyző 

 

 



1 számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Oktatási Intézményeinek  2015. évi építési - felújítási  - 

karbantartási- ütemterve 

Ssz. 

Munka megnevezése, 

érintett közlekedési 

felületek: 

Beszerzési / 

közbeszerzési 

eljárás 

időtartama 

Szerződéskötés 

tervezett 

időpontja 

Teljesítési 

határidő 

1. 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola: épület 

akadálymentes bejutása, 

belső földszinti 

akadálymentes közlekedés 

kiépítése – emeletre való 

feljutást biztosító szerkezet 

(korlátlift) kiépítése, 

akadálymentesített 

mozgáskorlátozott WC 

kialakítása, előírások szerinti 

védőnői szoba kialakítása 

2015. május-

augusztus 
2015. május 29. 

Szerződéskötéstől 

számított 180. nap 

2.  

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola: részleges vizesblokk 

felújítás (1 – 1 db fiú – lány 

vizesblokk teljes felújítása) 

2015. május-

augusztus 
2015. május 29. 

Szerződéskötéstől 

számított 180. nap 

3. 
SZOI Széchenyi Általános 

Iskola: esővíz levezető 

rendszer javítása 

2015. május 2015. május 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

4. 

SZOI Széchenyi Általános 

Iskola: tornacsarnok 

közlekedő feletti 

polikarbonát lemez javítása 

2015. június 2015. június 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

5. 

SZOI Arany János 

Általános Iskola: 

tornaterem parketta 

felújítása 

2015. június 2015. június 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

6. 

SZOI Arany János 

Általános Iskola: 

tornaterem kopolit üvegfal 

törött elemeinek cseréje 

2015. július 2015. július 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

7. 

SZOI Arany János 

Általános Iskola: 

vizesblokk karbantartása 

(szennyvízcsatorna feltárása-

hiba elhárítása) 

2015. április 2015. április 15. 
Megrendeléstől 

számított 30. nap 

8. 
SZOI Vörösmarty Mihály 

Gimnázium: díszudvar 

felöli vápa csatorna javítása 

2015. május 2015. május 15. 
Szerződéskötéstől 

számított 30. nap 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Szentgotthárd város oktatási intézményeinek köz- és hosszú távú (2016. - 2025. ) 

felújítási terve 

 

Ssz. Intézmény és az elvégzendő 

munka megnevezése: 

Beszerzési / 

közbeszerzési 

várható 

kiírása  

Szerződéskötés 

tervezett 

időpontja 

Teljesítési 

határidő 

1  Arany János Általános Iskola : 

Külső hőszigetelés, homlokzati 

nyílászárok cseréje, tornatermi 

vizesblokkok felújítása, a 

tetőszerkezetre napelem cellák 

elhelyezése, új tornaterem 

építése 

2016. 2016. 2016-2017. 

2 Széchenyi Általános Iskola : 

Külső homlokzatok szabvány 

szerinti hőszigetelése, 

homlokzati nyílászárók cseréje, 

tornatermi és  folyosói 

vizesblokkjai korszerűsítése, 

villamos- és világítási 

rendszerének, konyhája 

légtechnikájának felújítása a 

vonatkozó előírásoknak 
megfelelően 

2016. 2016. 2016-2017. 

3 SZEOB Tótágas Bölcsőde : 

Udvari térkő burkolat  

építésének és  udvar 

rendezésének befejezése 

 

2016. 2016. 2016-2017. 

4 SZEOB Játékvár Óvoda :  

a korszerűtlen vizesblokkok 

felújítása, tornaszoba kialakítása, 

udvaron térkő burkolatú utak 

kialakítása 

2016. 2016. 2016-2017. 

 



 

 

5 Takács Jenő Zeneiskola :  

Emeleti födémcsere befejezése, 

homlokzat és vizesblokkok 

felújítása, oktatási helyiségek 

festése, karbantartása 

2016-2019. 2016-2019. 2016-2019. 

6 Művelődési ház :  

Az épület homlokzatának, belső 

lépcsőházának korhű felújítása, 

emeleti fűtési rendszer és 

vizesblokkok korszerűsítése, 

Pannon Kapu Kulturális 

Központ kezelésében maradó 

helyiségek felújítása. A 

művelődési ház udvarán a volt 

szaletli helyreállítása, közösségi 

kulturális tér kialakítása 

 

2016-2019. 2016-2019. 2016-2019. 

7 Városi Színház : 

Légtechnika korszerűsítése, az 

épület akadálymentesítése, 

színpadi öltözök és vizesblokkjai 

felújítása, fűtési rendszer 

korszerűsítése, homlokzat 

karbantartása 

2017-2021. 2017-2021.  25017-2021. 

8 Szakorvosi rendelő :  

A rendelő tetejére napelem 

cellák elhelyezése, beteghívó és 

információs rendszerének a 

korszerűsítése 

2017-2020. 2017-2020. 2017-2020. 

9 Háziorvosi rendelő :  

A főbejárat előtti parkoló 

burkolatának megerősítése, 

tetőtéri helyiségek 

fűtéskorszerűsítése, felújítása 

2016-2019. 2016-2019. 2016-2019. 

10 Gondozási központ :  

Tetőjavítás, fűtéskorszerűsítés, 

belső helyiségek, vizesblokk 

felújítása 

2016-2017. 2016-2017. 2016-2017. 

11 Öregek napközi otthona :  

Külső nyílászárók , külső 

homlokzat és belső helyiségek, 

udvar felújítása 

2018-2022. 2018-2022. 2018-2022. 

12 Városi könyvtár :  

Külső nyílászárók és homlokzat 

felújítása 

2017-2019. 2017-2019. 2017-2019. 

13 Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal :  

A volt ciszterci kolostor teljes 

körű felújítása a 

műemlékvédelmi előírások 

figyelembe vételével alapvetően 

2018-2025. 2018-2025. 2018-2025. 



pályázati források bevonásával 

(tető és homlokzat felújítás, 

nyílászáró csere, ill. javítás, 

belső udvar átépítése, víz-, 

villamos-, fűtési rendszer, 

strukturált hálózat 

korszerűsítése, 

akadálymentesítés, a 

templommal összekapcsolt, 

idegenforgalom részére 

megnyitott terek létrehozása, 

hivatal melletti park 

rekonstrukciója 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


