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Beszámoló 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2015. november 25 - i ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 

szóló beszámoló 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem kell, hogy tárgyalja az 

önkormányzat Képviselő-testülete a három-negyedéves beszámolót, s nem kell a 

Képviselő-testület elé terjeszteni a 2016. évi költségvetési koncepciót sem. 

A Képviselő-testület továbbra is tárgyalni kívánja a koncepciót és ezzel egy időben 

szükségesnek véljük ismertetni az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves 

helyzetéről szóló tájékoztatót is. 

 

A I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a hozzá kapcsolódó mellékleteket 

tájékoztatásul a Képviselő-testület elé terjesztem. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót 

elfogadni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzat  2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 

beszámolót megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015.  november 16. 

 

 

   Huszár Gábor 

   polgármester 

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

       jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. november  25-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§(3) alapján a jegyző által 

elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig  - ha központi 

költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor annak 

hatályba lépését követő negyvenötödik napig - nyújtja be a Képviselő-testületnek. 

A fentiek alapján az önkormányzat Képviselő-testülete nem kötelező tárgyalni az 

önkormányzat három-negyedéves beszámolóját, s nem kötelező a Képviselő-testület elé 

terjeszteni a 2016. évi költségvetési koncepciót. 

Ennek ellenére kötelességünknek érezzük a Képviselő-testület elé terjeszteni a 2016. évben 

várható, ismert adatok alapján a gazdálkodási lehetőségeket, egyúttal a helyi 

adórendeletek, valamint a költségvetéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatát is. 

A koncepció irányt szabhat a képviselő testület munkájának, valamint az intézmények 

elemi költségvetés készítésének. A költségvetést megalapozó rendelet tervezeteket is a 

Képviselő-testület elé terjesztjük.  

 

2015-ben gazdálkodásunkat három cél határozta meg az intézményhálózat, a 

városüzemeltetés működőképességének megtartása, a megkezdett beruházások 

folytatása és pályázati pénzek bevonásával további, a város fejlődését elősegítő, szolgáló 

fejlesztések előkészítése és elindítása. 

2016. évben továbbra is elsőbbséget élvez a kötelező önkormányzati feladatok 

finanszírozása.   

A következő évre változatlan szervezeti intézményi hálózattal bevételi és kiadási 

struktúrával számoltunk. 

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség fenntartását, megkezdett fejlesztések, 

illetve áthúzódó beruházások folytatását fogalmaztuk meg. A működtetésre tervezett 

bevételeink és kiadásaink takarékos, átgondolt gazdálkodás mellett várhatóan elégségesek 

a városüzemeltetési és intézmény működtetési feladatok ellátásához. Ugyanakkor – 

lehetőleg pályázati források bevonásával – nem mondhatunk le a város további fejlődését 

szolgáló beruházások és felújítások indításáról sem.  

A lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, és a likviditás 

folyamatos kontrollja mellett az Önkormányzat feladatainak megvalósítására rendelkezésre 

álló erőforrások bővítése, hatékonyabb felhasználása érdekében az Önkormányzat, az 

intézmények és azon gazdasági társaságok, amelyeknél az Önkormányzat többségi 

tulajdonosi jogkört gyakorol, kötelesek megtenni minden tőlük elvárható intézkedést, hogy 

a feladatok megvalósításához pályázati, vagy egyéb külső forrást bevonjanak. 

A koncepció tartalma megfelel az Áht és Ávr rendelkezéseinek. A költségvetési helyzetünk 

pénzügyi alapját önkormányzatunknál a helyi adóbevétel határozza meg.  
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Saját források: 

Saját forrásunk elsősorban a helyi adóbevételeink, illetve az átengedett adók (gépjárműadó 

40%-a). 

 

Helyi adók: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6.§ c) pontja értelmében az adó mértékét 

a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az 

adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell igazítani. 

Azt is kimondja a törvény, hogy az adózók terheit év közben növelni nem lehet. Ez azt 

jelenti, hogy amennyiben adóban változtatást szeretnénk 2016-ban, akkor arról még 2015-

ben dönteni kell. 

 

Idegenforgalmi adó és telekadó: 
2015. évben az idegenforgalmi adó mértékét a Tisztelt Képviselő-testület 500 

Ft/vendégéjszaka mértékben,a telekadó mértékét vállalkozási célt szolgáló épülettel 

beépített telek esetében 2 Ft/m
2
/év, egyéb telek esetében 200 Ft/ m

2
/év mértékben  

határozta meg. 

A KSH által közzétett 2014. évre irányadó fogyasztói árszínvonal-változás mértéke alapján 

a 2016. január 1-től az építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója, továbbá 

a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó adómaximuma – 2015. évi adómaximum 

adatokhoz – nem változott.A lehetséges maximumok: 505,1 Ft 

 

Helyi iparűzési adó: 
Az adó alapja a nettó árbevétel 2%-a. Ez a helyi adó törvény szerinti maximum mérték. 

A 2016. január 1-től hatályos helyi adótörvény (1990. évi C. törvény) 39/C. §kibővült a (4) 

bekezdéssel, ami alapján a korábbi mentességtől, kedvezménytől eltérően az önkormányzat 

rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt 

megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 

millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi 

háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 

Tudnunk kell azonban azt, hogy az iparűzési adómentesség vagy adókedvezmény – amely 

egyébként csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, - megadása nem kötelező 

az önkormányzatok részéről. Ez csak egy lehetőség, amit vagy alkalmaznak, vagy nem. 

 

Felmerült, hogy a háziorvosi praxisokat mentesíteni lehetne az iparűzési adó alól. A 

kérdést megvizsgáltuk.A törvény lehetőségként az önkormányzatokra bízza, mentesítik-e, 

kedvezményt adnak-e a helyi iparűzési adófizetésre a háziorvosi praxisoknak. A mentesség 

adásával önkormányzatunk helyi iparűzési adó bevétele 1,5 MFt-tal csökken az elmúlt év 

adatai alapján. 

 

Az adómérték emelése annál az adónál lehetséges, amelyiknél még nem értük el a 

lehetséges maximumot. Ez egyedül a telekadó, melynek lehetséges maximuma 336,70 Ft. 

(Az idegenforgalmi adónál elvileg még 5 ft-tal lenne emelhető, de ettől javasoljuk 

eltekinteni) 

 

Települési adó 
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A Htv 1.§(1) bekezdése és az 1/A.§ lehetővé teszi úgynevezett „települési adó” 

bevezetésAz 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. 

A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele.Települési 

adó bevezetésére nem teszünk javaslatot, ilyen javaslat mástól sem érkezett. 

Előterjesztjük ugyanakkor a helyi adókról szóló rendeletünk módosítását – megadva a 

lehetőséget új adómérték meghatározására illetve a háziorvosi praxisok mentesítését 

előterjesztve. 

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: Az NGM 

által javasolt fogyasztási árszínvonal követés helyi adórendelet módosítást nem igényel. A 

helyi iparűzési adó esetén biztosított kedvezmény/mentesség esetén módosítható. A 

változásnak társadalmi kihatása: csak közvetett.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: A rendelet megalkotásának szükségessége. A helyi 

adók tekintetében az adózó hátrányára hozott módosítás megalkotását 2015. évben meg 

kell hozni. 

A rendeletmódosítás tervezete 1. számú mellékletben olvasható 

Állami támogatás 

A feladatalapú finanszírozás a beszámítással együtt sem számol az alapfokú iskolákra, 

gimnáziumra, kollégiumra költött működtetési költségekkel. Jelenleg a település 

lakosságszámához köti a működtetési kötelezettséget. Az ingyenes közétkeztetés 

bevezetését kizárólag rászorultsági elv alapján támogatjuk és fontosnak tartjuk a feltételek 

meglétének rendszeres ellenőrzését, tekintettel az önkormányzatokat terhelő közfeladatok 

ellátásához biztosított állami támogatás jelenlegi szabályozási struktúrájára. 

Közművelődési és könyvtári támogatás összege,ahol van közművelődési intézmény ott az 

1440 Ft/fő a támogatás. Mivel a saját bevételek nagy részét a működésbe kell 

visszaforgatni, így a szabad mozgástér összege folyamatosan csökken. Ezt lehet költeni 

szabadon fejlesztésekre. 

Önkormányzatunk a központi költségvetési törvény szerint várhatóan 232 MFt az iparűzési 

adóerő-képesség miatti elvonásra számít. Működési célú központi támogatásként 

275 M/Ft-ban részesülünk, melyből 230 M/Ft-ot a Társulás által fenntartott intézmények 

feladatellátására kapunk és azt a Társulás részére átadjuk. 

Egyéb bevételek: 

Az önkormányzat 2016. évben ingatlanértékesítéssel nem számol. Az Ipari Park Kft által 

tervezett 200 MFt értékesítés kiadási oldala a laktanyában kialakított lakásépítés. Az  ipari 

parki terület értékesítésére ilyen összegben ismereteink szerint nincs érdeklődés. Az egyik 

legfontosabb feladat kell, hogy legyen, hisz e bevételtől függ a laktanya tervezett 

átalakítása.  

 

 

Kiadások: 

Intézmények: 



6 

 

Az intézmények 2016. évi költségvetési tervezetét az alábbi összehasonlító táblázatokban 

foglaltuk össze: 

Intézmény személyi 

juttatás 

munkaadót 

terh. jár. 

dologi 

kiadások 

felhalmozás összesen saját 

bevétel 

önk/áll. 

tám. 

2015. 

Játékvár Ó 

132 416 40 077 13 962 1 560 188 015 1 524 186 

491 

2016. 

Játékvár Ó 

117 790 35 922 13 275 1 560 168 547 0 168 

547 

Különbség - 14 526 -4 155 - 687 0 -19 468 -1 524 -17 944 

 

A 19 468 e/Ft különbség a Játékvár Óvodában elsősorban a személyi kifizetésekből 

adódik. A 2015. évben nyugdíjba vonulók, 4 havi felmentések, a jubileumi jutalmakból, 

valamint 1 csoport megszűnése miatti 2 óvónő, 1 dajka személyi kiadásának csökkenéséből 

áll. Az Óvoda költségvetése tartalmaz 1 258 e/Ft karbantartási költséget is. 

Intézmény személyi 

juttatás 

munkaadót 

terh. jár. 

dologi 

kiadások 

felhalmozás összesen saját 

bevétel 

önk/áll. 

tám. 

2015. 

Bölcsőde 

25 653 8 194 10 204 1 200 45 251 3 270 41 981 

2016. 

Bölcsőde 

26630 8 454 10 402 2 946 48 432 2 500 45 932 

Különbség 977 260 198 1 746 3 181 -770 3 951 

 

A többlet elsősorban a személyi juttatások és járulék tekintetében jelentős, mely 

tartalmazza a soros lépések, valamint a jubileumi jutalmak összegét, valamint a két fő 

nyugdíjba vonulásának és helyettesítésének költségeit. Az intézmény padlóburkoló-, fali 

csempe cserét, bútorokat, illetve az udvarra babaházat, párakaput terveztek. 

Intézmény személyi 

juttatás 

munkaadót 

terh. jár. 

dologi 

kiadások 

felhalmozás összesen saját 

bevétel 

önk/áll. 

tám. 

2015. 

Gond.Közp 

74 581 22 656 62 007 508 159 752 37 739 122 

013 

2016. 

Gond.Közp. 

72 504 22 128 67 444 508 162 584 40 153 122 

431 

Különbség -2 077 -528 5 437 0 2 832 2 414 418 

 

A Gondozási Központban a személyi juttatások csökkenése a 2015. évi nyugdíjaztatások 

miatt adódik. Dologi kiadások növekedése hagyatékból származó +1 gépjármű költsége: 

üzemanyag, karbantartás, valamint a vásárolt élelmezés a megnövekedett 

nyersanyagnorma miatt. Az intézmény többletigényét az előterjesztés mellékletéhez is 

csatoltuk, mely további önkormányzati támogatást igényel. 

Intézmény személyi 

juttatás 

munkaadót 

terh. jár. 

dologi 

kiadások 

felhalmozás összesen saját 

bevétel 

önk/áll. 

tám. 

2015. 

Családsg. 

17 453 4 944 4 999  27 396 0 27 396 

2016. 

Családsg. 

18 357 4 960 5 385 400 29 102 0 29 102 

Különbség 904 16 386 400 1706 0 1706 
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a személyi juttatások és járulék növekedés a 

soros lépésekből adódik. A dologi kiadás emelkedés a megnövekedett telefonköltség, 

valamint a belföldi kiküldetések növekedése. Az intézmény többletigényét az előterjesztés 

mellékletéhez is csatoltuk, mely további önkormányzati támogatást igényel. 

Intézmé

ny 

szem.j. mjár dologi 

kiadások 

felhal

mozás 

összesen saját 

bevétel 

TB önk.tám 

2015. 

Rendelő 

98 317 26 919 106 977 0 232 206 18 800 

pályázat 

38 713 

122 076 52 617 

2016. 

Rendelő 

95 421 25 791 90 075 1 560 212 847 16 900 119 691 76 256 

Különbs

ég 

-2 896 -1 128 -16 902 1 560 -19 359 -40 613 

(pályázat

tal) 

-2 385 23 639 

 

A Rendelőintézet kiadás-bevétel csökkenése az EFI pályázat kivezetéséből adódik, ami 

elsősorban a dologi kiadások csökkenésében mutatkozik meg, ugyanakkor érinti a 

személyi juttatásokat és járulékokat is. Felhalmozási kiadásra bútort, EKG gépet és 

dermatoszkópotaz anyajegy szűrésheztervezett az intézmény. Az intézmény többletigényét 

az előterjesztés mellékletéhez is csatoltuk, mely további önkormányzati támogatást 

igényel. Az EFI pályázat miatt + 2 fő személyi juttatásai ( 1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás) 

szerepelnek, a fenntartáshoz kapcsolódó esetlegesen felmerülő dologi kiadásokhoz nem 

kaprunk információt az intézménytől. Az egyik álláshelyet a Falugondnoki szolgálat kell, 

hogy finanszírozza, erre nézve sem volt információnk, ezért terveztük. A januári 

tervezethez remélhetőleg az intézmény is több információ birtokába kerül, s így a többlet 

kiadások beépíthetőek lesznek. 

 

Intézmény személyi 

juttatás 

munkaadót 

terh. jár. 

dologi 

kiadások 

felhalmozás összesen saját 

bevétel 

önk/áll. 

tám. 

2015. 

Könyvtár 

24 167 6 423 13 178 0 43768 1 500 42 268 

2016. 

Könyvtár 

23 354 6 217 15 468 2998 48 037 1 500 46 537 

Különbség -813 -206 2 290 2 998 4 269 0 4 269 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum költségvetésének csökkenése: nincs jubileumi 

jutalom, a dologi kiadásból a felhalmozási kiadások közé kerültek könyvbeszerzések 

jogszabály változás miatt.Az intézmény többletigényét az előterjesztés mellékletéhez is 

csatoltuk, mely további önkormányzati támogatást igényel. 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv. alapján a köztisztviselők 

illetménykiegészítésének mértékét évente rendeletben kell megállapítani, ezért a 8/2002. 

(II.28.) önkormányzati rendeletet is módosítani kell. A tervezett összeg a 2014. évihez 

képest változatlan tekintettel arra, hogy központi illetményrendezés a következő évben 

sincsen. A köztisztviselői bértábla 2008 óta változatlan. A képviselő-testület a 230/2015. 

számúhatározatával felkérte a hivatal vezetőjét, a 2016. évi költségvetés tervezésekor 
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legyen megvizsgálva, hogy a hivatali dolgozók milyen illetménynövekedésben, illetve 

béren kívüli juttatásokban részesülhetnek. A határozatban foglaltak alapján az 

illetménykiegészítés, teljesítményértékeléstől függő illetményemelés, valamint béren kívüli 

juttatás fedezete a koncepcióban tervezésre került. Ezek közül az illetménykiegészítés 

lehetséges mértékét törvény állapítja meg – ennek maximális mértéke eltér a középfokú és 

a felsőfokú végzettségűek esetén. Az előbbieknél ez 30 %, az utóbbiaknál 20%. 

Rendelettervezetünk eddig a mértékig javasol kiegészítést. A további juttatásokat törvény 

illetve rendelet nem szabályozza ilyen formában, így azok elsősorban a munkáltató 

döntésétől függnek. A tervezett keret ad lehetőséget az eltérítésre, amellyel a 

teljesítményértékeléstől – ami minden évben központilag megadott szempontok szerint 

megtörténik - függően az értékelésnél elért jó eredményeket az illetmények eltérítésében is 

elismerheti. További keret marad még a tervezet elfogadása esetén az egyéb juttatások: 

jutalom, prémium stb. vezetői javaslat alapján meghozható munkáltatói döntésekre. 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: nem releváns  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: A tervezett változások 

költségvetési- pénzügyi fedezete a költségvetési koncepció tervezetében tervezve van.  

Környezeti és egészségi következménye: hatása csak közvetett.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a  köztisztviselők részére adható 

illetménykiegészítést rendeletben kell  megállapítani. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

felügyeleti intézkedés  

A rendeletmódosítás tervezete 2. számú mellékletben olvasható. 

 

Intéz

mény 

személyi 

juttatás 

munkaad

ót terh. 

jár. 

dologi 

kiadáso

k 

ell.pbe

li 

elhal

mozá

s 

összese

n 

saját 

bevétel 

önk/áll. 

tám. 

2015.  150 603 44 553 55 077 4 820 6 000 261 053 15 888 245 165 

2016.  169 752 51 435 66 835 0  4 851 292 873 17 903 274 970  

Külö

nbség 

19 149 6 882  11 758 -4 820 -1 

149 

31 820 2 015 29 805 

 

A kiadások közül a személyi juttatás és járulék emelkedése jelentős. Ennek egy része a 

2015. évi személycserékből adódó változás: a középfokú végzettségű ügyintézőket 

felsőfokú végzettségű dolgozók váltották, beépítésre került a Képviselő-testület 230/2015. 

számú határozatában megfogalmazottak. A dologi kiadások növekedése a közüzemi díjak 

jelentősen emelkedtek, mivel a Hivatal csatlakozott a szennyvíz hálózatra. Ugyancsak nőtt 

a bérleti díjak összege, a cégautóadó átkerült az önkormányzattól, ezért itt kell azt 

megtervezni, emeltük a reklám-propaganda, belföldi kiküldetés, szakmai szolgáltatások 

igénybevétele, programok felügyelete  költséget is, mivel 2015. évben kevés volt az 

előirányzat. 

Önkormányzat: 

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési koncepciójában az intézmények 

finanszírozásán túl, jelentős beruházásokkal számol, útfelújításokra 211,3MFTt-ot, 
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önkormányzati ingatlanok felújítása 30 MFt. A Máriaújfalui szennyvízberuházáshoz 

kapcsolóadóan 60 MFt-ot terveztünk a járdák/utak rendbetételéhez,és a pályázati önrészt, 

mely 55 419 e/Ft. A beruházást az előterjesztés időpontjában ismert (2015. évi ) 

összegekkel terveztük 

A SZOI karbantartási/felújítási munkáira 60 MFT, a Művelődési Ház felújítására 48 MFt, 

városrészi klubokra (Ffa,Mújfalu) 35MFt,Színház további felújításra 8Mft, teke öltözőre 

további 12,5MFt (ebből 7,5MFt áthúzódó), térinformatika 19MFt, parkoló építés 40MFt 

(Kossuth u. 23MFt, Hunyadi u. 17MFt), Hivatal tető 6MFt, játszótér szabványosítás 12 

MFt-ot terveztünk.  

A kötvény kezességvállalásból adódó kifizetés 330MFt, a fürdő működtetésére 50 MFt-ot, 

a fejlesztésre 20 MFt-ot. 

A SZET Szentgotthárdi Kft részére (3. számú melléklet) a keretszerződésekhez 90 MFt 

került a koncepcióba, a 2016 évi igényét abban az esetben vettük volna figyelembe, ha a 

Kft a testületi anyag kiküldéséig megalapozó számításokat nyújt be. A megalapozó 

számítás a mai napig még nem érkezett meg! 

 Az igény ennek ellenére 6-6 MFt-ban tartalmazza a műfüves pálya karbantartását, 

valamint az ebrendészeti telep működtetését.  

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület részére semmi nem került benyújtásra, ezért a 

koncepcióban – infláció alacsony volta miatt – az előző évi összeg került. 

Pályázati önrészként 25MFt-ot, városi rendezvényekre 19,7 MFt, utcabútorokra 4,6 MFt, a 

harangjátékra 8 MFt, a gyógynövény kert kialakítása 700 e/Ft-ba kerül. 

A pályázati előterjesztések esetében célszerű lenne a továbbiakban is a kötelező fenntartás 

ideje alatt felmerülő költségeket: akár személyi, akár karbantartási, akár egyéb 

megjeleníteni (számszerűsíteni) az előterjesztésben, hogy a Képviselő-testület ezek 

ismeretében dönthessen a hosszú távú elkötelezettségekről. 

A tervezetben szerepel a 200 millió forint ipari parki terület értékesítés bevétele, mellyel 

szemben a laktanya épület lakássá alakítása került. 2016. évben a lakásépítésre csak ezen 

összeg beérkezéseután kerülhet sor. 

Többletigények:(4. számú melléklet) 

Az intézmények közül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, a Gondozási 

Központ vezetője, a Rendelőintézet vezetője, valamint a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetője fordult a T. Képviselő-testülethez a többletigényeivel. (3. számú 

mellékletben kérelmek csatolva.) 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Közalkalmazottanként havi bruttó 20 e/Ft 

béremelkedést kér. Ennek éves összege: 2 500 e/Ft. 

Gondozási Központ:A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés feladatellátásához 1-1 fő 

létszámfejlesztést kér, 4 864 e/Ft összegben. Az épületekkel kapcsolatban: 

fűtéskorszerűsítés folytatását, villamoshálózat korszerűsítését, vízvezeték-szennyvízhálózat 

felújítást, tetőszerkezet javítását stbA várható összeg nem került felmérésre. 

Rendelőintézet:Az intézmény többletigénye 962 500 Ft, mely tartalmazza a munkaruha 

kiadásokat  377 500 Ft, árnyékolót 25 000 Ft és sebészeti eszközök beszerzését 560 000 Ft 

értékben. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat:Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas és Zala 

Megyei Szövetsége együtt kívánja Szentgotthárdon megtartani a magyarországi németek 

„Kitelepítés”-ének 70. évfordulóját 2016. május 21-én. Ehhez kérnének a városrészi 

kereten felül – mely 200 e/Ft -  további 800 e/Ft-ot. 

 

Tervezetünk jelenleg 715 617 e/Ft hiánnyal számol. A jelenlegi ismereteink szerint a 

hiányt növelheti: 
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- garantált minimálbér emelés és járulékai(az előterjesztés készítésének időpontjában 

nem ismert, ezért nem építettük bele a tervezetbe.) 

- nyersanyag norma változás (nyersanyagnorma elfogadása novemberi ülés) 

- Rendelőintézet EFI pályázat miatti többlet igények (csökkentheti esetleges 

bevétele) 

- az állami támogatás felmérés az előterjesztés időpontjáig nem történt meg, ezért ez 

a bevételi forrás az előző évi szerint került meghatározása 

 

Önkormányzatunk a stabilitási törvény miatt hiányt nem tervezhet, s mivel tartalékkal 

nem rendelkezik, ezért belső finanszírozással nem tud élni. 
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiány nélküli januári tervezet 

elkészítésében aktívan vegyen részt. 

 

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

szíveskedjen! A szükséges adórendeletet és a 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosítását alkossa meg! 

 

 

Szentgotthárd 2015. november 12. 

 

        

 

Határozati javaslat 

 

1)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megismerte. 

Szentgotthárd Város Ön kormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 

koncepciót az alábbi javaslatokkal egészíti ki: ………. 

 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: 2016. január 15. 

 

Dr Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

 

         

 

          

          

1.sz.melléklet 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/…..(….) önkormányzati  rendelete 

a helyi adókról szóló 21/2015. önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

Cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

21/2015. önkormányzati rendelet 2. §-át a következő c) ponttal egészíti ki: 

 

„c) Mentes a helyi iparűzési adó alól a vállalkozó háziorvos, - védőnő, amennyiben 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.” 

vagy 

„c) Kedvezményben részesül a helyi iparűzési adóból a vállalkozó háziorvos és – védőnő 

…..% adóalap / vagy adó erejéig, amennyiben vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

 

„3.§ (1) A telekadó mértéke 

a) vállalkozási célt szolgáló épülettel beépített telek esetében ……. Ft/m
2
/év, 

b) egyéb telek esetében ……. Ft/ m
2
/év.” 

 

3.§ A rendelet  2016. január 01. napján lép hatályba.  

 

 

  Huszár Gábor     Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester                   jegyző 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . 

év ………. hó …-i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: . ……………….. 

 

 

                    Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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INDOKOLÁS a rendelet-tervezethez 

 

 

1.§-hoz: a javaslat csak a Helyi Iparűzési adónál a vállalkozó háziorvosok és 

védőnők számára biztosít mentességet illetve a kedvezményt határozza meg  

 

2.§-hoz a javaslat csak a telekadó  mértékétmódosítja,  

5.§ -hoz: hatályba léptető technikai jellegű rendelkezéseket tartalmaz.  
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2.sz.melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban Kttv. )234. § (3)- (4) bekezdésében, 236. § (5) 

bekezdésében  és a 237. §-ában  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. §. A 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet / a továbbiakban: Rendelet / 10.§ (1) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2016. 

december 31. napjáig alapilletménye 30%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult. 

 

2. §. A Rendelet  10.§ -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

 

(2) A Hivatal valamennyi középfokú  iskolai végzettségű köztisztviselője 2016. 

december 31. napjáig alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű 

illetménykiegészítésre jogosult. 

 

2.§ E rendelet  2016. január 1-jén lép hatályba .  

 

Huszár Gábor                                                                     Dr.Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                                    Jegyző 

Kihirdetve:. …………. hó … nap 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző 

 

Indokolás a 8/2002. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosításához:  

1-2. §-hoz: A Hivatal  köztisztviselői tekintetében állapítja meg  az 

illetménykiegészítést a 2016. évre. 

 

 

 

 

3. számú melléklet 
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A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és 

Településfejlsztő Kft keretösszeg-igénye a 

2016. április 1-től 2017. március 31-ig 

terjedő időszakra. 

2015. november 3. 

Készítette:  

Karsai Gábor 

ügyvezető igazgató 
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A SZET Szentgotthárdi eszközkezelő és településfejlsztő Kft keretösszeg-igényét a 

2016. április 1-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra az 1.táblázat foglalja 

össze összehasonlítva a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig terjedő időszakkal. 

Az egyes keretösszegek emelését, valamint az új keretek összegét a táblázat után 

részletezzük. 

 

1. táblázat A SZET Szentgotthárdi eszközkezelő és településfejlsztő Kft 

keretösszeg-igénye a 2016. április 1-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra 

(Sztg 2015) 

 

Keretmegállapodás

Összeg

2015. 04. 01 – 

2016. 03.31. 

(bruttó)

Összeg

2016. 04. 01 – 

2017. 03. 31. 

(bruttó)

Összeg 2016. 

04. 01 – 

2017. 03. 31. 

(bruttó 

Ft/hó)

Számlázási rend Érvényesség

Parkfenntartás (12 hónapra) 18 000 000 19 800 000 1 650 000 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Virágkiültetés (12 hónapra) 2 000 000 2 100 000 175 000 2016.06.30-ig 1 db számla 2016.04.01 – 2017.03.31

Közterület-tisztítás, határátkelő (12 hónapra) 14 520 000 14 520 000 1 210 000 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Buszvárók (12 hónapra, bruttó 200 e Ft) 200 000 200 000 16 667 2015.06.30-ig 1 db számla 2016.04.01 – 2017.03.31

Törmeléklerakó (12 hónapra) 1 780 000 2 700 000 225 000 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Ipari park (12 hónapra) 2 600 000 2 600 000 216 667 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Strand (12 hónapra) 300 000 300 000 25 000 2016.06.30.,08.31. és 12.15 2016.04.01 – 2017.03.31

Hóeltakarítás ( hónapra) 2 700 000 2 700 000 225 000                 Megállapodás szerint 2016.10.15 – 2017.04.15

Tűz-és munkavédelem (12 hónapra) 1 960 248 2 128 898 177 408 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Rendezvény keret - 2 000 000 166 667 Megállapodás szerint 2016.04.01 – 2017.03.31

Árvíz és belvízvédekezés 666 750 666 750 55 563 Megállapodás szerint 2014.04.01-Határozatlan

Díszkivilágítás 1 168 400 1 269 000 105 750 1.számla 2017.01.10. 2016.11.26 – 2017.01.20.

Eseti kaszálások 3 ALKALOM 2 500 000 4 200 000 350 0002016.05.30., 2016.07.30.és 2016.09.30 2016.04.01 – 2017.03.31

Ebrendészeti telep - 6 000 000 500 000 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Műfüvespálya karbantartása - 6 096 000 508 000 Megállapodás szerint 2016.04.01 – 2017.03.31

Intézmények, karbantartás (12 hónapra) 15 400 000 17 400 000 1 450 000 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Energetikus (12 hónapra) 1 371 600 1 371 600 114 300 Havonta 2016.04.01 – 2017.03.31

Mozi rezsitámogatás (Ft/év) 760 628 760 628 63 386 Havonta 2018.08.31

Temető 4 589 436 7 569 636 1 892 409
1.számla 2016.03.31-ig,

azt követően negyedévente
2013.01.01 - 2028.12.31

Sportpálya üzemeltetés/karbantartás 7 142 664 9 142 664 761 889 Havonta2015.12.01 – határozatlan időre

Összesen ( bruttó Ft/hó) 77 659 726 103 525 176 9 888 704
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1. Parkfenntartás: az újabb zöldterületek kezelésével, valamint a kedvezőtlen időjárással 

számolva biztonsági tartalék képzése a cél. 

2. Virágültetés: várható anyagár emelkedés 

3. Törmeléklerakó: az eddig biztosított éves keretösszeg nem fedezte a konténerek 

elszállításának bekerülési költségét.  

4. Tűz és munkavédelem: az intézményekben javítandó, illetve cserélendő tűzoltó-

készülékek többletköltsége.  

5. Rendezvénykeret: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, illetve Szentgotthárd Város 

Önkormányzata által tervezett rendezvényekhez a SZET Szentgotthárdi Kft. által végzett 

munka költsége. 

6. Díszkivilágítás: a várható külsős vállalkozó díjemelése. 

7. Eseti kaszálások: Szentgotthárd Város Képviselőtestülete határozatának alapján a 

kötelező kaszálások időpontjai a 2016-os évben május 15. és szeptember 15. A két 

meghatározott időpont között vélhetően még egy kaszálásra lesz szükség területenként. 

Ezért átlag 3 kaszálással számoltunk. 

8. Ebrendészeti telep: a várhatóan felmerülő általános költségekkel számoltunk:   

-2 fő munkavállaló 

-állatorvos 

-fűnyírás 

-rágcsálóirtás 

9. Az egyéb, nem látható költségeket a Kft. tovább számlázza az önkormányzat felé. 

10. Műfüvespálya karbantartása:egyenlőre a Kft. külső vállalkozóval oldja meg a 

fenntartást, amelynek költsége 508 000 Ft havonta. 

11. Intézmények karbantartása: új intézmény (Kollégium) került a Kft. gondozásába, 

ezenkívül a nyári karbantartások többlet költsége indokolta a keretösszeg megemelését. 

Továbbra is megmarad az 50 ezer Ft feletti költségek eseti kifizetése. 

12. Temető: megemelkedett üzemeltetési és fenntartási költségek. 

13. Sportpálya üzemeltetés és karbantartás: legkésőbb 2016 tavaszán megépül a sport 

telephelyen az öltöző, amelynek üzemeltetési és fenntartási költségeit a Kft. 

finanszírozza. 

A SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. a fent részletezett 

keretmegállapodással kapcsolatban további egyeztetésre tart igényt Szentgotthárd 

Város Önkormányzatával. 

 

Szentgotthárd, 2015. november 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Karsai Gábor 

ügyvezető igazgató 
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4. számú melléklet 

 

 
 

 

 

DeutcheNationalitätenselbstverwaltung 

Szentgotthárd-Rábafüzes 

(St.Gotthard-Raabfidisch) 

Szentgotthárd-Rábafüzes 

Alkotmány u.49. 

H-9955 

 

 

Huszár Gábor Polgármester Úr, 

Kardosné Kovács Márta Pénzügyi,Városüzemeltetési és Jogi Bizottság Elnök-

Asszony, 

Dr.Dancsecs Gábor Jegyző 

Szentgotthárd Város Képviselő Testülete 

Somorjainé Dancsecs Zsuzsanna irodavezető 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzat 

Szentgotthárd,SzéllK.tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Címzett ! 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthrd-Rábafüzes tájékoztatja a 

T.Címzetteket, hogy 2016-ban a helyi és a magyarországi németség sorsát 

meghatározó évfordulójáról emlékezik meg. NNÖ Szentgotthárd-Rábafüzes és a 

két megyét átfogó Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas és Zala Megyei 

Szövetsége együtt kívánja Szentgotthárdon  megtartani a magyarországi németek 

„Kitelepítés”-ének 70. évfordulóját 2016. május 21-én . (Tudniillik 1946-ban 

januárjában Budaőrsről indultak az első vagonok, majdan adott  év decemberében 

Sopron környékéről az utolsók) Rábafüzesről és a környező falvakról pedig május 

26-án  több mint 2000 emberrel.Már a tötrénelemrevidálta a számokat és az okokat. 

Első számok még a 90-es években 625 főről, majda 2000 évek elején 975 főről 

szóltak Rábafüzes esetén.Tévhit,hogy a személyek listája nem változott volna a 

kitelepítés napjáig.A végén már a vagyoni helyzet határozta meg kikerül még fel a 

listára.Erre az eseményre szeretnénk méltóképpen megemlékezni. 

Ugyanúgy mint minden rendezvényünkre a helyi és országos politikai vezetés 

mellett a megyei egyház képviselőjét és az országos önkormányzatunk képviselőjét 

is várjuk, továbbá erre az eseményre az elszármazottokat és hozzátartozóit is 

várjuk.Ehhezkapcsolodóan a „Megemlékezés” –hez kapcsolódna a Vas és Zala 

megyei németek „ Heimattreffen-Szülőföld” találkozója, ahol a  két megye német 

nemzetiségi kultúrcsoportok lépnének fel , az ágfalvasi és osztrák vendég 
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kultúrcsoportokkal.-.Ezt a rendezvényt minden évben más-más önkormányzat 

rendezi.-A „Megemlékezés”-t és a „Találkozó”-t követné a Rábafüzesi 

Asszonykórus fennállásának 40.évfordulójának a megünneplése, akik a Vas 

Megyei Értéktárba kerültek felvételre 2015-ben és a Pornóapáti Asszonykórus 35. 

és Táncegyüttesének 10. évfordulójának a megünneplésre is. 

Mivel mind a három esemény egy napon szeretnénk lebonyolítani és a városrészen 

túlmegy a hordereje, emiatt kívánjuk a városi színházban megtartani . Tervezett 

kezdet 15.00 óra.Továbbá éves programunkat nem kívánjuk megváltoztani, hisz 

2016 szeptemberében megkívánjuk a városrészen tartani 2016.évi Nemzet Napját-

Nemzetiségi Napját is , amikor is felavatásra kerülne a rábafüzesi temetőben a  „ 

Bajor Gizella és Szent István”- Nemzet Egységét Jelképező Emlékmű. 

Emiatt kérném, hogy a városrészi részi kereten felül a 2016. május 21-ei 

rendezvénysorozatot 800.000 Ft-tal támogatni szíveskedjenek. Indoklás:Esemény 

színhelye Szentgotthárd, történelmi, nemzetközi és több megyét átfogó rendezvény. 

Egyedül a fellépők száma kb .200-250 fő és több mint 20 csoport.Továbbá 

vélhetően  asszonykórusunk utolsó ilyen nagy mérvű fellépése. 

Szentgotthárd-Rábafüzes),  2015.november 11 

 

 

 

 

Maradok tisztelettel 

 

 

 

Paukovits Helmut Tibor Paukovits 

+36-30-56-86-86-1 

paukovitshelmut@freemail.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169.  

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

2016. évi költségvetéssel kapcsolatos többletigények 

 

 

1./ Házi segítségnyújtás – 1 fő létszámfejlesztés 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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1 fő szociális gondozó és ápoló többletköltségei 

 

Bér:  150.000,- Ft/hó 

Bér:  150.000,- Ft/hó *12 hó = 1.800.000,- Ft 

Tb. járulék (27 %)      =    486.000,- Ft 

Étkezési hozzájárulás      =      96.000,- Ft 

Munkaruha       =      25.000,- Ft 

Továbbképzés       =      50.000,- Ft 

           2.457.000,- Ft 

 

2./ Szociális étkeztetés – 1 fő létszámfejlesztés 

 

1 fő gépkocsivezető többletköltségei 

 

Bér:  150.000,- Ft/hó 

Bér:  150.000,- Ft/hó *12 hó = 1.800.000,- Ft 

Tb. járulék (27 %)      =    486.000,- Ft 

Étkezési hozzájárulás      =      96.000,- Ft 

Munkaruha       =      25.000,- Ft 

           2.407.000,- Ft 

 

A Gondozási Központ épületének felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek  

3./ Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje.  

     A folyamat az akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár. 

 

4./ Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések 

számának növekedésével (számítógépek, stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a 

terhelést. (Gyakran lecsapja a biztosítékokat.) 

 

5./ Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap 

cseréje.  

     Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje. 

 

6./ Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása. 

 

7./ Intézményi udvar aszfaltos részének javítása. 

 

8./ Idősek Klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015. október 28. 

 

        Fábián Béláné  

        intézményvezető 
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2016. ÉVI RENDEZVÉNYEK 
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Szentgotthárd város vezetése a település fennállásának 830., majd a szentgotthárdi csata 

350. évfordulója kapcsán komoly erőforrásokat mozgósított annak érdekében, hogy a város 

történetének fontos jubileumi eseményeit méltóképpen megünnepelhessük. A számos 

pozitív visszajelzés azt mutatta, hogy helyes irányba indultunk el akkor, amikor a kulturális 

élet, az értékek megőrzése és a térség turisztikai vonzerejének növelése felé mozdultunk el.  

 

Az idei év a rendezvények tekintetében felül is múlta a korábbiakat, hiszen ilyen gazdag 

programkínálattal, mint amelyet Szentgotthárd prezentált, nem sok város büszkélkedhet. A 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület hagyományos programjain túl (Tavaszköszöntő 

Fesztivál, Május 1., Szent Iván-éj, Hopplá Fesztivál, Tökparty, stb.) idén több új, vagy új 

tartalommal megtöltött rendezvény várta a szentgotthárdiakat.  

 

2015. évben - különböző képviselő-testületi és bizottsági határozatok alapján - 

összesen 17.2 M Ft összeget költöttünk a rendezvények és különböző események 

lebonyolítására. A fontosabbak: Május 5-én, Gotthárd napján egy igazán érdekes 

konferenciát szerveztünk a 70 évvel ezelőtt itt tárolt nemzeti műkincsekkel kapcsolatban, 

kiállítással, kávéházi beszélgetéssel és zenés esttel emlékeztünk meg Széll Kálmán életéről 

és munkásságáról, bekapcsolódtunk az 1Úton zarándoknapba, amelynek keretében Kárászy 

Szilvia zongoraművész egyedülálló harangjáték koncerttel ajándékozta meg az 

érdeklődőket, a Zöld Szentgotthárd program pedig idén kiegészült a Vadásznappal és az I. 

Szüreti Bárányfesztivállal. A Szentgotthárdi Történelmi Napokon két nagy, élő koncertet 

szerveztünk a Várkertbe, mind Keresztes Ildikó, mind a Csík zenekar nagy tömegeket 

mozgatott meg. Sikeresen debütált a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel és a SZET KFT-

vel lebonyolított Szerelmesek Fesztiválja is, hiszen minden előadás, koncert a maga 

helyszínén teltházzal vagy közel teltházzal futott. Ez a siker a változatos programoknak, a 

nívós előadásoknak és a városlakók érdeklődésének köszönhető. Az emberek szerették a 

Fesztivált, és a szóbeli elmondásokból, vagy a közösségi oldalakon tett bejegyzésekből 

kiderül, élvezték, hogy napokon keresztül híres művészekbe botlottak a város utcáin. Nem 

csupán egy hagyományteremtő fesztivál volt ez, hanem egy kulturális, művészeti – és nem 

mellesleg művészekkel teli – forgatag, amely megfelelő támogatással és a helyes úton 

tartva idővel meghatározó eleme lehet a magyarországi fesztiválkínálatnak.  

A lebonyolított rendezvények számlákkal és szerződésekkel alátámasztottak, a könyvelést 

a Hivatal pénzügyi irodája végezte.  

 

Ahhoz, hogy a jövő évi programokra ismét neves művészeket szólíthassunk meg, a 

szervezést már most el kell kezdenünk, ehhez viszont szükség van megfelelő 

önkormányzati háttértámogatásra. Lehetséges programtervezetek - többségében előzetes 

árajánlattal alátámasztottan – már összeálltak. A tervezett költségek mindent magukban 

foglalnak (a marketingtől a fellépő díjon át a felmerülő szállás-ellátás költségekig, stb.). 

Fontos megjegyezni, hogy ezek a költségek helyenként a valóságban csökkeni fognak, 

ugyanis minden kínálkozó pályázati lehetőséget meg kívánunk ragadni, illetve 

remélhetőleg minél több szponzori támogatás is érkezni fog. A pályázati lehetőségek 

elbírálásáig ugyanakkor nem várhatunk a szervezéssel, illetve a szponzorokat is egy 

viszonylag konkrét programmal (és nevekkel) lehet hatékonyan megkeresni.  
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Terveink 2016-ra:  

 

1. 2016. április – KOLTAI-NAPOK 

A SZET Kft-vel közösen jövőre szeretnénk elindítani egy olyan újszerű 

kezdeményezést, amely ezt követően mindig évben megrendezünk – csak minden 

évben más-más neves művész közreműködésével. A 2016 évi egy három napos 

rendezvény lenne, amely a Jászai Mari díjas Koltai Róbert színész-rendező 

munkássága köré épül. Az előzetes egyeztetések alapján kiállítás, film 

közönségtalálkozók (Koltai Róbert, Dés László, Görög László, Jordán Tamás stb.) 

és egy nagyszínházi előadás is terítékre kerülne ezen a hétvégén, de egyéb más 

„meglepetésekkel” is készülünk. A Szerelmesek Fesztiválján szerzett közeli 

kapcsolatnak köszönhetően kedvezőbb költségekkel megszervezhető az esemény, 

sőt, belépődíjakkal és szponzorok bevonásával csökkenteni lehet a költségeket. 

Úgy gondoljuk, ez az újszerű kezdeményezés ismét hozzájárulhat a város országos 

hírnevének erősítéséhez. Másrészt, közelebb visz ahhoz a városi közművelődési 

koncepcióban kitűzött célhoz is, hogy a mozi a régió egyik legfontosabb és 

legsokoldalúbb kultúraközvetítő pontja legyen.  

  

2. 2016. május 5. – GOTTHÁRD NAPJA 

Ki mit tud Szentgotthárdról? – Interaktív helytörténeti vetélkedő  

A vetélkedőt általános- és középiskolások részére hirdetjük meg. Sajátossága, hogy 

nem egy hagyományos, feladatlapos vetélkedőre kell gondolni, hanem egy 

interaktív, rejtvényekkel, gondolkodtató és kreatív feladatokkal teli versenyre.  

A délelőtt folyamán az 5 fős csapatokat alkotó gyerekeknek a megadott instrukciók 

alapján fel kell keresniük szentgotthárdi helyszíneket, ahol mindent alaposan meg 

kell figyelniük ahhoz, hogy a rejtvényeket megfejtsék. Délután Szentgotthárd 

történetét érintő feladatokat kell megoldaniuk, amelyek közül egy-egy kapcsolódik 

a délelőtti helyszíneken megfejtett rejtvényekhez.  

A vetélkedő feladatainak elkészítésével és a zsűrizéssel a Honismereti Klubot, 

illetve történelemtanárokat bízunk meg.  

A diákok ösztönzése érdekében nagyobb nyereményeket is biztosítunk a 

kategóriánkénti első helyezett csapatoknak.  

 

3. RUTTKAI-LATINOVITS NAPOK 

Magyarország színház- és filmművészetének két ikonja, a XX. század második 

felének meghatározó személyiségei, Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán már több 

évtizede elhunytak, művészetüket mégis máig szeretjük és ismerjük. Latinovits 

1976-ban, míg Ruttkai 1986-ban hunyt el, így jövőre mindkettejük halálának kerek 

évfordulója lesz.  

Idén a Jobbik Ifjúsági Tagozata rendezett egy jól sikerült Ruttkai-Latinovits 

délutánt, már ennek előkészítésekor elterveztük, hogy az évfordulók alkalmából 

jövőre gazdag programokat tervezünk, amelyben partner lesz a SZET KFT is. 

2016. június 4. és szeptember 27. között két alkalommal emlékeznénk meg a 

színészpárról olyan művészekkel, írókkal és családtagokkal (Szigethy Gábor 
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színháztörténész, Gábor Júlia – Ruttkai Éva és Gábor Miklós lánya, Frenreisz 

Károly, Sebő Ferenc, Jordán Tamás, Tarics Péter újságíró, stb.), akik közelről 

ismerték őket. Tervezünk előadásokat kettejük életéről, Latinovits haláláról, 

színdarabot, amely szélsőséges kapcsolatukat mutatja be, illetve szeretnénk egy 

olyan kiállítást is megvalósítani, amelynek keretében személyes (!) tárgyaikat is 

megtekinthetik az érdeklődők.  

Bár a művészpárnak nincs szentgotthárdi kötődése, mégis érdekes színfoltja lehet a 

város kulturális életének a kettejük élete és munkássága köré épülő rendezvény, 

amelynek szintén nemcsak országos visszhangja lehet, de hozzájárul a 

szentgotthárdi mozi és a színház, mint változatos és értékes kultúra közvetítési hely 

népszerűsítéséhez.  

 

4. 2016. június 28. – július 3. – SZERELMESEK FESZTIVÁLJA 

 

Az idén első alkalommal megrendezett Szerelmesek Fesztiválja sikerrel zárult, 

rengeteg pozitív visszajelzés érkezett mind a városlakók, mind a közreműködő 

művészek részéről.  

Jövőre legalább annyi programmal készülünk, ragaszkodva a Fesztivál 

alapgondolatához: a cél egy olyan kulturális fesztivál megvalósítása, amely az 

egyik legnépszerűbb művészeti téma, a szerelem témaköréhez kapcsolódva, de nem 

csak szerelmeseknek szólva kínál nívós programokat.  

Terveink közt szerepel:  

 közönségtalálkozó 

 színházi előadások 

 író-olvasó találkozó 

 irodalmi délután 

 zenés est 

 gyermekkoncertek 

 zenés program több fellépővel 

 nagykoncert 

 kísérőprogramok (népi játszópark, lovas hintó, kézműves 

foglalkozás, mozifilmek, stb.) 

Már több lehetséges fellépővel-produkcióval (Udvaros Dorottya, Kern András –

Hernádi Judit, Csányi Sándor - Schell Judit, Kálloy Molnár Péter, Dolák-Saly 

Róbert, Müller Péter, Nyáry Krisztián, stb.) felvettük a kapcsolatot, több helyről 

kaptunk előzetes árajánlatokat is, illetve a tavalyinál szélesebb marketinggel 

számolunk. A rendezvény megvalósítása komoly anyagi támogatást igényel, de 

természetesen szponzorok, bevételek és remélhetőleg pályázati támogatások is 

jelentősen csökkenteni fogják a költségeket. 

 

5. 2016. július 29-31. – SZENTGOTTHÁRDI TÖRTÉNELMI NAPOK 

 

A Szentgotthárdi Történelmi Napokat alapvetően a Pannon Kapu Kulturális 

Egyesület szervezi és a programok költsége is az Egyesületet terheli, azonban az 

elmúlt években az Önkormányzat a szervezés (leginkább a testvérvárosi 
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küldöttségek kapcsán) és a költségviselés terén is bekapcsolódott a rendezvénybe. 

Ezt jövőre is szeretnénk folytatni, hiszen ez a program már szerves részét képezi a 

város kulturális életének. Idén nagy sikere volt a két nagykoncertnek, amelyből az 

egyiket (Csík zenekar) az Önkormányzat finanszírozta, jövőre is hasonlóképpen 

szeretnénk eljárni.  

További kiadást jelent az Önkormányzatnak a testvérvárosi küldöttségek szállás, 

illetve étkezési költségei is – reméljük, hogy pályázati támogatásokkal ezen 

költségeket is csökkenteni tudjuk.  

 

6. 2016. augusztus …. – 1Úton Nemzetközi Zarándoknap 

 

Idén már második éve kapcsolódtunk be az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapba, 

támogattuk a Szentgotthárdra érkező zarándokok vendégül látását, illetve koncertet 

szerveztük a barokk kerti teraszra, amelynek keretében Kárászy Szilvia 

zongoraművészt hallhatták az érdeklődők.  

Jövőre is támogatni szeretnénk a zarándoklatot, illetve a már hagyománynak 

számító barokk kerti koncertet is szeretnénk megvalósítani egy neves művész 

közreműködésével.  
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére. 

 

Tárgy: Az Ifjúsági koncepció felülvizsgálata 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 128/2011. számú határozatában fogadta el 

„Szentgotthárd Város Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Programja 2011-2015” 

című dokumentumot, amely az idei évvel lejár, így szükségessé válik a koncepció 

aktualizálása. Az új koncepció a következő évek elképzeléseit, terveit tartalmazza az 

ifjúságot érintő témákban. 

 

A koncepció és a cselekvési terv elsődlegesen a 15-29 éves korosztályt érinti, akik kiemelt 

fontosságú réteg a város Önkormányzata számára. Az Önkormányzat számára kötelező 

feladatként szerepel az ifjúsági feladatokkal kapcsolatos feladatok ellátása (melyet a 2011. 

évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rögzít): 

„a települési önkormányzat maga határozta meg - a lakosság igényei alapján, anyagi 

lehetőségeitől függően -, hogy mely feladatokat, milyen mértékben lát el… 

 - 13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 15. sport, ifjúsági ügyek ” 

 

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten hatékonyan igyekszik támogatni az ifjúsági 

feladatokat: az ifjúság által igénybe vehető szolgáltatások működését, a fiatalok hasznos 

szabadidő eltöltési lehetőségeinek, a diák- és szabadidősport biztosítását, lakhatásuk, 

programjaik, Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács működését, az irányukba végzett egészség-

megőrzési, álláshoz jutási, drog-prevenciós munkát. Az önkormányzati feladatok között az 

ifjúságról való gondoskodás, az ifjúság támogatása továbbra is prioritást jelent 

Szentgotthárd városa életében. 

 

A koncepció aktualizálásának előkészítése során az alábbi szervezetek/intézmények 

véleményét kértük: 

- Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma,  

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

- Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolája, 

- Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája,  

- Pannon Kapu Kulturális Egyesület,  

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  
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- Ifjúsági Tanács. 

-  

Visszajelzés érkezett: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Ifjúsági Tanács, 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája, amely 

javaslatokat beépítettünk a csatolt koncepcióba. Az újonnan alakult Ifjúsági Tanács is 

tárgyalta már a koncepciót a 2015. november 13-i alakuló ülésén, amely szervezet ötleteit, 

véleményét szintén figyelembe vettük az anyagban. 

 

Következő lépésben a Képviselő-testület és az önkormányzati bizottságok észrevételeit, 

javaslatait szeretnénk kérni a koncepcióval kapcsolatban, majd ezekkel kiegészülve az 

Önkormányzat rendelkezésére álló webfelületeken (weboldal, Facebook oldal) szélesebb 

körben is szeretnénk kikérni a szentgotthárdi ifjúság véleményét a koncepcióval 

kapcsolatban. Az így beérkezett javaslatokkal együtt – elképzeléseink szerint - a 2016. 

februári ülésen fogadná el a végleges dokumentumot a Képviselő-testület.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ifjúsági koncepcióval kapcsolatos javaslatait 

megtenni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város 

Ifjúsági koncepciója és cselekvési terve 2015-2020” munkaanyagát megtárgyalta és 

ahhoz a következő javaslatokat teszi: 

- …………… 

- …………… 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározottak szerinti koncepció-tervezetet az 

Önkormányzat internetes fórumain közzé teszi és a szentgotthárdi ifjúság számára 

lehetőséget biztosít az azzal kapcsolatos javaslataik megtételére 2016. január 31-ig. 

 

Határidő: azonnal, a végleges koncepció előterjesztésére: 2016. februári testületi ülés 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2015. november 13. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                                           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző  
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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 

 

Bevezetés 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata tevékenységei során kiemelt csoportnak 

tekinti az ifjúságot. Szem előtt tartva a fiatalok érdekeit, az őket érintő kérdésekben és a 

rájuk vonatkozó, velük kapcsolatos döntések meghozatalában. 

A városvezetés felelősséget érez a fiatalokért, fontosnak tartja megismerni a korosztály 

különlegességeit, jellemzőit, elvárásait, érdekeit és próbál minél jobb feltételeket 

biztosítani számukra az életük különböző területein. 

 

A város kiemelt feladatnak tekinti az ifjúsági nemzedék segítését. A korosztályt érintő 

nehézségek megoldásában az Önkormányzat mellett részt vállalnak az Önkormányzat 

egyéb intézményei, társintézmények, civil szervezetek és egyházak. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata alapul véve a törvényi előírásokat, a helyi 

szabályzásokat, rendeleteket a lehető leghatékonyabban próbál dolgozni azért, hogy az itt 

élő fiatalok számára minél magasabb életszínvonalat biztosítson.  

 

Ezért is fontos egy újabb átfogó, a teljes ifjúsági korosztályt célirányosan érintő koncepció 

elkészítése, mely rendszerezi a már működő, meglévő stratégiai elemeket, meghatározza 

a célokat és a jövőbeli feladatokat melyek az ifjúság érdekeit szolgálják. A koncepció 

tervezésekor figyelembe kell venni, hogy az ifjúság közösség kapcsolatai, értékrendje, 

életmódja folyamatosan eltér a korábbi generációkétól. 

 

1.1.) Előzmények 

 

Szentgotthárd város az ifjúsági célok megvalósításához folyamatosan készít 

ifjúsági koncepciót, amelyek figyelembe vették a helyi ifjúság igényeit és elvárásait. 

Ezeket a koncepciókat (2007-2010, 2011-2015) folyamatosan felülvizsgálja, aktualizálja 

és alakítja a kor elvárásainak, illetve a helyi adottságoknak megfelelően. A hazai ifjúságot 

célzó törvényi rendelkezések és stratégiák, valamint a helyi igények, elképzelések miatt is 

folyamatosan vizsgálja felül és alkotja újra Szentgotthárd Város Önkormányzata a város 

Ifjúsági Koncepcióját. Erre azért is van szükség, mert az ifjúság igényei folyamatosan 

változnak, illetve az infrastrukturális feltételek is folyamatosan változnak. 

Az előző koncepció a 2011-2015-ös időszakot ölelte át, meghatározta az adott 

állapotokat, célokat, jövőben megvalósítandó feladatokat. 
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Megállapítható, hogy az előző koncepcióból számos elképzelés megvalósult, ami az 

ifjúság érdekeit szolgálta, azonban történtek olyan változások, amelyek a koncepció 

megújítását kívánják. 

 

A megújításhoz figyelembe vettük a gyermek-és ifjúsági ágazattal foglakozó 

szakterületek, intézmények, hatóságok és szakemberek véleményét és tapasztalatait.  

 

Az következő időszak vonatkozásában, is szem előtt kell tartani a kapcsolódó országos 

és helyi szabályozásokat, korábbi előterjesztéseket. 

A kötelező önkormányzati ifjúsági feladatellátást nehezítő tényezője, hogy nincs 

kapcsolódó normatív támogatás az ifjúsági ügyek finanszírozására. Azonban az 

önkormányzatnak más forrásból támogatni kell az ifjúsági feladatok ellátást (az 

intézmények működtetése mellett is) saját forrásokat kell biztosítani ezzel segíteni az 

ifjúságot érintő ügyeket. Mind célirányos anyagi támogatással, mind egyéb ifjúságot 

segítő finanszírozási módon célszerű segíteni a helyi ifjúságsegítő tevékenységet. 

Természetes, hogy helyi igények és a felhasználható források mértéke változó az évek 

folyamán, de a fiatalokra, mint a helyi társadalom részét képező, de élethelyzetükből 

adódóan egy speciális csoportra való odafigyelés elsősorban egy sajátos szemléletet 

igényel, mintsem csak anyagi erőforrásokat. 

 

1.2.) Az ifjúságpolitikáról általában 

 

A XX. században a különböző politikai és társadalmi berendezkedésű országok 

hatalmi elitje és felnőtt társadalma sehol nem kezelte saját ifjúságát a társadalmi-, és 

egyéni felelősséget vállalni tudó, felelős állampolgárként. Inkább olyan feladatokkal 

terhelték az ifjúságot, melyekkel valójában az igazi feladatoktól távol tartották őket, s 

amelyeket azok valójában nem is akartak. Csak jóval később alakult ki, jött létre a 

gondoskodó állam, ahol a legtöbb esetben az ifjúságot, mint devianciát kezdték 

értelmezni, az állam pedig atyáskodni kezdett a fiatalok fölött azt a szemléletet terjesztve, 

hogy „mi jobban tudjuk, hogyan lehet a fiatalok igényeit kielégíteni.” Mindezek oda 

vezettek, hogy az ifjúság teljesen passzívan vett részt a társadalmi folyamatokban és 

soha sehol nem kapott az össznépességen belüli arányokhoz képest megfelelő politikai 

súlyt, mozgásteret. 

 

1.3.) Ifjúságpolitikai megközelítések 

 

Világszerte látható, hogy az ifjúságpolitika a nemzeti politika fontos részévé lépett 

elő, habár az is látszik, hogy útkereső jellegű. A hagyományos politika területekkel 

ellentétben (mint pl. oktatás, egészségügy, környezetvédelem, stb.), az ifjúságpolitika 

nem hagyományos politikai terület. Az előbbi közpolitikai területek világosan 

meghatározottak, ezért az országokon átívelő különbözőségek korlátozottak. Ezzel 

szemben az ifjúságpolitika területei nagyfokú változatosságot mutatnak.  

 

Az országok az ifjúságpolitikát különböző módokon definiálják, ennek következményeként 

az egyes nemzeti ifjúságpolitikák tartalmai rengeteg aspektusban különböznek egymástól. 
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Az ifjúságpolitika tartalmát a sajátos társadalmi-gazdasági körülményekhez szabják az 

egyes országokban. Továbbá hiányoznak a homogén intézményi struktúrák, így nemcsak 

hogy az ifjúságpolitikában résztvevő kormányzati és nem kormányzati szervezetek 

változatosak, hanem a végrehajtásban részt vállaló intézmények is különböznek. 

Azokban az országokban, ahol a fiatalokat kiskorúaknak (szociális értelemben), és ebből 

fakadóan inkább gyerekeknek tekintik, ott a fiatalok potenciális problémaként jelennek 

meg, akik veszélyben vannak, akiket védeni kell. Míg azokban az országokban, ahol a 

fiatalokra szinte felnőttként tekintenek, ott ők inkább erőforrást, lehetőséget képviselnek. 

 

 

 

 

 

 

2. A KONCEPCIÓ JOGFORRÁSA 
 

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz” - Magyarország Alaptörvénye (2011) 

 

A rendszerváltást követően az ifjúságpolitika és az ifjúsággal kapcsolatos 

intézményrendszerek állandó átalakuláson mentek keresztül. Ugyan sokszor felvetődött 

már, de a mai napig sincsen elfogadott ifjúsági törvény az érintett korosztály számára, 

pedig az ifjúsági és civil szektor évek óta várja.  

 

Az önkormányzatok számára ifjúságpolitika legmagasabb szintű honi jogforrása 

Magyarország Alaptörvénye, mely rögzíti, hogy Magyarország kiemelt ügyként igyekszik 

biztosítani az ifjúság létbiztonságát, oktatását és nevelését, továbbá az ifjúság érdekeinek 

védelmezését. 

 

Az önkormányzatok számára kötelező feladatként szerepel (melyet a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rögzít) az ifjúsági feladatok 

ellátása („a települési önkormányzat maga határozta meg - a lakosság igényei alapján, 

anyagi lehetőségeitől függően -, hogy mely feladatokat, milyen mértékben lát el… - 13. § 

(1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen: 15. sport, ifjúsági ügyek”), viszont nincsenek 

elfogadott szabályok erre vonatkozóan, úgyhogy mindenki másként próbálja meg ellátni 

ezt a feladatot. Az ifjúságot érintő kérdésekben az elsődleges iránymutatást az 

Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia és az Új Nemzedék Jövőjéért 

Program adhatja. 

 

Főbb ifjúságot érintő magyar jogszabályok: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és 

végrehajtási rendeletei 

 2004. évi I. törvény a sportról 

 88/2009. (X.29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról 
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és végrehajtási rendeletei 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

 2012. évi. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi törvények Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények 

módosításáról 

 80/2013. (X.16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 
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Találkozhatunk olyan ifjúságot érintő nemzetközi egyezménnyel is melyek beépültek a 

hazai jogrendszerbe.  

Ilyen nemzetközi rendelkezések:   

 

 New York-i Egyezmény  

 Európai Szociális Karta 

 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  

 Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény 

 Európai Bizottság Fehér könyve 

 

A legfőbb szakmai irányítást az ifjúsági ügyekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága alatt működő Ifjúságügyi Főosztály végzi, 

háttérintézményként pedig a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet segíti munkájukat. 

 

Ifjúságot segítő szervezetek: 

 

 Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) 

 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 

 Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 

 Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Irodák (megyénkét működő szervezet) 

Fő feladataik: ifjúsági közösségfejlesztések, a nemzettudat és magyarságtudat 

erősítése, családközpontú életszemlélet kialakítása, a foglalkoztatottság növelése 

valamint határon átnyúló együttműködések. 

 

 

 

3.  A KONCEPCIÓ ÉRTELMEZÉSI KERETEI, ALAPELVEI 
 

 

3.1.) Alapelvek 

 

Az ifjúsági generáció az új értékek hordozója, teremtője, jelentős erőforrás ezért segíteni 

kell őket. 

 Alapvető fontosságú a fiatalság demokratikus közéleti szocializációja formáinak 

kialakulása és részvétele a koncepció megalkotásában és megvalósításában, 

részben ez az egyik célja a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács. 

 Az Önkormányzat épít:  

o a hatályos önkormányzati koncepciókban foglaltakra; a városi általános 

iskolák és a középiskolák tantestületeinek, diákönkormányzatainak 

együttműködésére; 

o  civil szervezetek illetve korosztályi szervezetek és csoportok 

együttműködésére. 

 A 10-29 éves korosztályok tagjait Szentgotthárd városban a Szentgotthárdi Ifjúsági 

Tanács képviseli. 

 Az önkormányzati szerep és felelősség erősítése az ifjúságot érintő területeken. 
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 A helyi ifjúságpolitika prioritásainak és céljainak meghatározása. 

 Ajánlások és feladatok meghatározása az egyéb ágazati szabályozásokban nem 

megjelenített szolgáltatások, intézményhálózat és tevékenységek fejlesztésére. 

 Az Ifjúsági Koncepciót az Önkormányzat a fenti alapelvek betartásával 

folyamatosan felülvizsgálja. 

 

Az ifjúsági feladatok ellátásában az Önkormányzat szinte teljes feladat- és 

intézményrendszere érintett. Ezen belül integrálni szükséges a fiatalok részvételével, a 

fiatalok információhoz jutásával, a szakemberek, köztisztviselők és közalkalmazottak 

feladataival, a közösségi terekkel, és a forrásokkal kapcsolatos kérdésköröket.  

 

Az ifjúsági feladatok jellegzetesen több ágazatot érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl 

részben kötelező feladatok, amelyeket jogszabályok szabnak meg az önkormányzatok 

számára, másrészt önként vállalt önkormányzati feladatok. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a tevékenysége fő területein a kötelező és vállalt feladatai tekintetében 

illetve azok pontosítására városi koncepciókat dolgozott ki és fogadott el. Ezek 

mindegyike tárgyalja a témakörébe tartozó ifjúsági feladatokat. 

 

Az ágazati jellegű ifjúsági törvény kidolgozására még nem került sor, pedig ez a törvény 

segítené azokat az ifjúsági illetve az ifjúság közéleti részvételével kapcsolatos ügyeket, 

amelyeket más törvény nem szabályoz. 

 

Az Önkormányzat a jogszabályok és az önkormányzati koncepciók ismeretéből 

kiindulva a következő, koncepciók azok amelyek érintik az ifjúságot. Az érintett tárgyi 

városi koncepciók a következők: 

 Lakásgazdálkodási koncepció. 

 Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció.  

 Sportkoncepció.  

 Egészségügyi koncepció.  

 Szociális szolgáltatástervezési koncepció.  

 Közművelődési koncepció. 

 Közoktatási koncepció. 

 Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció és cselekvési terv. 

 

Az ifjúság – ez a 15 – 29 év közötti generáció - a koncepció szempontjából 

többféleképpen is tagolható lenne. Adódik a legegyszerűbb felosztás: két nagy kategória: 

azok, akik még oktatási intézményekben tanulnak, és azok, akik már az iskolapadokból 

kikerültek, felnőtt életüket megkezdik, családot alapítanak, dolgoznak, vagy 

munkanélküliek. 

A fiatalok szükségleteit alapvetően az alábbi kategóriákban lehet felosztani: 

 

 elemi szükségletek (család, táplálkozás, lakás, ruházat, egészséges természeti és 

normális társadalmi környezet) 

 tanulás, szellemi-, testi fejlődés    

 szakma, hivatás megszerzése 
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 pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés 

 családalapítás 

 önálló lakáshoz jutás 

 megélhetés, tisztes jövedelem 

 társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás 

 politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való részvétel, szerepvállalás 

 

A fent említett szükségletek sorrendje egyénenként változó, ám a kérdés az, hogy milyen 

feladat és munkamegosztás szerint, kinek (privát vagy társadalmi szereplőnek) és milyen 

mértékben kell segíteni a szükségletek kielégítését. A különböző felmérési módszerekkel 

feltárt helybéli szükségletek megállapítása alapvető feladat, hiszen ez alapján helyenként 

/ ágazatonként képet kaphatunk a célterületekről, a szükséges javításokról valamint a 

meglévő és alkalmazandó eszközökről, forrásokról. 

 

 

3.2.) Szentgotthárd demográfiai adatai (2010-2013) 
 

Szentgotthárd, állandó lakosok számának alakulása (forrás: KSH Statinfo) 
 

Év 2010 2011 2012 2013 

 Állandó népesség 
száma (fő) 

8771 8729 8707 8685 

 Állandó népesség 
férfiak száma (fő) 

4285 4273 4265 4260 

 Állandó népesség nők 
száma (fő) 

4486 4456 4442 4425 

 Gyerekek 0-14 éves 
(fő) 

1338 1317 1300 1296 

 Fiatalság 15-29 éves 
(fő) 

1425 1390 1381 1353 

  
Magyarországon a demográfiai helyzet az elöregedés gyorsulása területén azonos 

az európai trendekkel, becslések szerint 2050-ig 2,5 – szeresére nő a társadalomban a 80 

év felettiek aránya. Népszámlálási adatok igazolják, hogy Szentgotthárdon is 

folyamatosan csökken a gyermekkorúak aránya és vele párhuzamosan emelkedik az 

időskorúak száma. Az öregedő helyi társadalom másfajta szükségleteket generál. A 

meghosszabbodott életévek nem önmagukban jelentenek társadalmi terhet, hanem azért 

mert nem egészségben, hanem a függőségben töltött életévek száma fog megnövekedni. 

A házi segítségnyújtást igénylő ellátottaink közel 70-80 %-a 80 év feletti, tehát a 

demográfiai elöregedés többlet terhet jelent az intézmény és az Önkormányzat számára. 

A csökkenő gyerekszám miatt egyre kevesebb figyelem és gondoskodás juthat az 

idősekre, a családok és a közösségek oldaláról, ezért az állam, az önkormányzat és az 

intézmény szerepe folyamatosan növekszik. Alapvető célkitűzésünk kell, hogy legyen, 

hogy az idősek összehangolt segítségnyújtással a lehető leghosszabb ideig a saját 

otthonukban méltóságteljesen tudják eltölteni nyugdíjas éveiket. Meg kell valósítani az 

intézményi, idősek gondozóházi ellátásnak lehetőségét. 
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Szentgotthárd lakónépessége az elmúlt évek statisztikai adatai alapján csökkenő 

tendenciát mutat. A természetes fogyás az évek során folyamatosan jellemző a városra.  

A nők és férfiak egymáshoz viszonyított aránya a város népességén belül enyhe 

nőtöbbletet mutat a 2010-2013-as években. 

 

Az ifjúsági korosztály száma is csökkenő számokat mutat a 2010-2013-as időszakban. 

Azonban ez a tendencia hasonlóan alakul az országos átlaghoz. Ennek a folyamatnak az 

elsődleges okai a megváltozott életciklusokkal magyarázható: a későbbi házasságkötések 

és későbbi gyermekvállalás. 

 
4. AZ IFJÚSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT  

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA 
 

Szentgotthárdon az alapvető közintézmények (Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde, Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános 

Iskolája, Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános 

Iskolája, Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegység, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző 

Iskolája) és egyéb intézmények az ifjúság hatékony nevelése érdekében rendelkezésre 

állnak.  

 

4.1.) Oktatás 

 

- Az évek folyamán folyamatosan történtek olyan változások, amelyek az oktatási 

rendszert érintették. Fontos változás az oktatás területén a mindennapos testnevelés 

bevezetése. Ennek azonban van egy nagy problémája, amely Szentgotthárdot is érinti, a 

megsokszorozódott óraszámok miatt zsúfolttá váltak a tornacsarnokok. A megnövekedett 

teremigény enyhítését jelentheti az új multifunkciós sportcsarnok befejezése, így a 

testnevelés órák számára megfelelő teret biztosíthat. 

 

- A mindennapos testnevelés órák részeként az iskolai úszásoktatást a szentgotthárdi 

wellness fürdőben oldják meg (2., 4. és 9. osztályosok részére). Továbbá az oktatási 

intézményeink sportpályái pedig továbbra is nyitottak a sportolni vágyó diákok előtt 

tanítási idő alatt és után is. Az idei évben a III. Béla Szakképző Iskola kinti betonos 

sportpályája javításon ment át, így most már biztonságosan lehet itt testnevelés órát 

tartani.  

 

- Szorgalmazandó a további, iskolarendszeren belüli és kívüli képzések bevezetése és 

fenntartása, jóllehet, ezekhez az Önkormányzatnak befolyása már nincsen, hiszen a 

köznevelési intézmények fenntartója 2013. óta az állam. Olyan képzésekre is 

gondolhatunk, amelyek a későbbi tanulmányok folytatását és/vagy az elhelyezkedést 

segítik, amelyek elősegíthetik a fiatalok helyben tartását. Ilyen képzések a nyelvi 
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képzések is lehetnek, amely a továbbtanulás nélkülözhetetlen eleme, illetve 

Szentgotthárd földrajzi adottságai révén elengedhetetlen a használható idegennyelvtudás. 

 

- A lehetőségek tekintetében megállapítható, hogy a fiatalok számára számos hasznos 

kikapcsolódási lehetőség áll rendelkezésre a városban (pl.: filmklub, tánc, sportklubok 

stb.), ám ezeknek a lehetőségeknek a számát a továbbiakban is folyamatosan növelni; 

illetve e tevékenységeket folyamatosan népszerűsíteni kellene. 

  

- Az oktatási intézményekeinkben számos fejlesztés, korszerűsítés is megvalósult az 

elmúlt időszakban, részben pályázati támogatások elnyerésének köszönhetően. Elkészült 

a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola födémcseréje és az emelet elektromos 

hálózatának felújítása. Az Arany János Iskolában egy osztályterem teljes felújítását és az 

udvari lépcső javítását az Önkormányzat támogatta. Az iskola tornatermének padozatát is 

felcsiszolták, újralakkozták, az iskola ebédlőjébe 120 db új, a kornak megfelelő 

étkezőszék beszerzésére került sor. Megvalósult a Széchenyi István Általános Iskola 

akadálymentesítése, védőnői szobája is lett az intézménynek, az iskola „A” szárnyának 

vizesblokkjait újítottuk fel. Jelenleg is folyik a KEOP -5.7.0/15-2015-0277 sz. a 

„középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében 

az iskola „A-B” szárnyának nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése. 

 

- Az Önkormányzat pályázati lehetőségekkel próbálja segíteni a gotthárdi diákok 

felsőoktatási tanulmányait. Ilyen pályázati lehetőségek: Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz is évek óta csatlakozik az Önkormányzat (a nyertes 

pályázók ma már havi szinten 5000 Ft/hó jutatást kapnak a pályázat időtartalma alatt), 

ennek keretében pedig helyi diákok tanulmányait támogatja rendszeresen.  

A másik hasonló lehetőség a Széll Kálmán ösztöndíj, amelyet nemrég alapított az 

Önkormányzat. Célja a kiváló teljesítő nyújtó (tanulmányi, művészeti és sport területen) 

helyi diákok elismerése és támogatása. Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók 

számára 5.000,- Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 10.000,- Ft/hó. 

Az ösztöndíj célja, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait 

elismerje, akik kimagasló eredménnyel rendelkeznek a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumban, illetve a III. Béla Szakközépiskola és Kollégiumban, továbbá, akik a 

szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló 

eredményt értek el valamely tanulmányi- , művészeti-, vagy sport területen. Az ösztöndíj 

lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első diplomáját szerző, 26. 

életévét be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, 

magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére is, 

akik számára Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányai során 

szakmai, tudományos tevékenységével segíthetik a város fejlődését. 

 

- A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), amelynek 

óvodai és bölcsődei intézményegysége is van. Az intézmény az óvodai és bölcsődei 

nevelés mellett a szülők igényei alapján lehetőséget biztosít a szlovén és a német 

nemzetiségi óvodai nevelésre is. 
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- Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája a 

2015/2016-os tanévben ünnepelte intézményesített szakképzés 115 éves évfordulóját, 

valamint az iskola fenntartását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 

látja el. Iskola képzési palettája:  

o Szakgimnáziumi képzések (5 év): automatikai-, faipari technikus, 

vendéglátásszervező-vendéglős, gazdasági illetve CAD-CAM informatikus, 

automatikai technikus, 

o Szakközépiskolai képzések (3 év szakma + 2 év érettségi): gépi forgácsoló, 

asztalos, pincér, szakács, villanyszerelő 

Az intézmény az iskolarendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is 

folytatat. Ennek keretében Szentgotthárd és a környező települések munkaképes korú 

lakosai számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzések során 

eredményesen sajátíthassanak el korszerű, főként gépészeti, elektronikai és vendéglátó 

ipari jellegű továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai 

ismereteket, valamint új képesítéseket szerezhetnek.  

 

- Az kollégium 2015. szeptemberével önálló intézménnyé vált, fenntartása a KLIK, 

üzemeltetése pedig az Önkormányzati feladata. A kollégium 44 tanulónak nyújt 

szálláshelyet. A kollégisták a tanuláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez folyamatos 

segítséget kapnak nevelőiktől.  

 

- Szentgotthárd és Térsége Oktatási Intézmény fenntartója a KLIK, működtetője az 

Önkormányzat. Egységes iskolai intézményegységében az Arany János 1-4. Évfolyam, a 

Széchenyi István 5-8. Évfolyam és a Vörösmarty Mihály Gimnázium, az összetett iskolai 

intézményegységében a Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a 

gyermekek és az ifjak elhelyezését, oktatását és továbbtanulási esélyeit. Az oktatási 

intézményekben közel 1700 tanuló tanul. 

 

- Az iskolapadból kikerült fiatalok munkájuk mellett kiegészítő képzésben vehetnek részt 

a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium esti/levelező és tanfolyami képzésének 

keretében.  

 

- Diákönkormányzatok mind az általános, mind a középiskolákban működnek. 

 

- 2015-től a szentgotthárdi fiatalok számára érdekképviseletükre egy új lehetőséget nyújt 

a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács, amibe az iskolák egy diákot delegálnak. 

 

 

4.2.) Ifjúsági Tanács 

 

- Az ifjúsági szervezeti élet és érdekképviseletét városi szinten a jövőben (a 2015-ben 

alakult) a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács látja el. A Tanács 7 tagból álló szervezet 

(iskolák delegáltjai (3 fő), Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által delegált a 

szentgotthárdi 18-29 éves fiatal (2 fő), Képviselő testület által delegált képviselő (1 fő) 
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illetve a városi sport és ifjúsági referens. Emellett a tanács ülései nyíltak lesznek, amin 

lehetőségük lesz a szentgotthárdi fiataloknak jelen lenniük, véleményt formálni valamint 

tanácsokat adni a fiatalok érdekeivel kapcsolatban.  

Az Ifjúsági Tanács létrehozásának alapvető céljai és feladatai a következők:  

o Megjeleníteni, képviselni az ifjúsági korosztály érdekeit a helyi önkormányzat 

döntéshozatali mechanizmusában. 

o Közéleti fórumot, megszólalási lehetőséget biztosítani a város ifjúságának, hogy 

az őket érintő kérdésekbe beleszóljanak, véleményt nyilvánítsanak. 

o Olyan állapotot teremteni és fenntartani a településen, melyben az ifjúsági 

korosztály közéleti lehetőségei és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek. 

o Az Ifjúsági Tanács részt vesz az Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos 

munkájában.  

o Javaslatok, vélemények megfogalmazása a Képviselő Testületnek, a helyi 

ifjúságot érintő elképzelésekről, problémákról, feladatokról. 

o Konzultációk és programok kezdeményezése a fiatalok érdekeinek képviselete 

érdekében. 

o Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata során értékelések, javaslatok 

megfogalmazása, és a helyi ifjúsági szereplők tevékenységének az 

összehangolása. 

o A fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása. 

o A helyi ifjúsági élet ösztönzése, felpezsdítése. 

o Elősegíti a fiatalok szerveződéseinek létrejöttét, megerősödését, ifjúsági 

események szervezését, olyan programok kidolgozását, amelyek segítenek, a fent 

említet célok megvalósulásában. 

o Visszacsatolást ad a Képviselő Testületnek az ifjúsági koncepcióban és az éves 

cselekvési tervben megfogalmazottak végrehajtásáról. 

o Az ifjúságot érintő pályázatok előkészítését és megvalósítását segíti. 

o A város oktatási intézményeiben zajló ifjúsági programok megvalósításába 

bekapcsolódik. 

o Ifjúsági sporttal, testmozgással, aktív mozgással kapcsolatos kérdésekben 

meghatározza álláspontját, javaslatokat ad a helyi ifjúsági bajnokságok 

megszervezéséhez, információszerzéssel, helyi versenyekkel kapcsolatos 

ügyekben közreműködik, javaslatokkal él. 

o Szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos egyéb kérdésekben közreműködik, 

javaslatot tesz azok szervezésére, lebonyolítására 

o Ifjúságot érintő infrastruktúrafejlesztéssel, építkezésekkel, beruházásokkal 

kapcsolatos terveket előzetesen véleményez. 

o Az ifjúsági bűnelkövetéssel, bűnözéssel, tiltott devianciákkal, drogfogyasztással 

kapcsolatos ügyekben álláspontot képvisel és javaslatokkal él. 

o Az ifjúsági korosztály számára hasznos, lényeges információkról tájékoztatja a 

helyi ifjúságot, továbbítja részükre a felhívásokat, közleményeket. 

o Bekapcsolódik a helyi ifjúsági cselekvési terv végrehajtásába, annak 

megvalósulásában közreműködni, eredményeit elemezni, fejlesztéséhez ötleteivel 

és javaslataival hozzájárul. 
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4.3.) Kultúra 

 

A kultúra területén Szentgotthárd rendelkezik olyan intézményekkel, amelyek közvetítik a 

kultúrát az ifjúság felé. 

 

- Sikerrel működik továbbra is a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínház, aminek 

felújítása és a modernizálása után a fiatalok kedvelt szórakozási lehetőségévé vált. A 

mozi folyamatos programjaival is ezt próbálja erősíteni (filmklub, tematikus előadások, 

koncertfilmek, nyereményjátékok stb.). A népszerű filmek vetítése mellett továbbra is 

törekedni kell arra, hogy mind a filmművészet, mind az egyéb bemutatott társművészeti 

alkotásokat megismerje minél több fiatal is. A populáris, sok nézőt vonzó filmek 

alkalmasak arra is, hogy az erre kíváncsi nézőket, köztük leginkább a fiatalokat 

megszólítsuk más kulturális tartalmakkal is. Erre ráerősítve a filmszínháznak egy olyan 

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

években, ahol egyéb más ifjúságot (is) érintő rendezvények (estek, fesztiválok, 

közönségtalálkozók, beszélgetések, ünnepségek stb.) is rendszeresen helyet kapnak. 

 

- A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum szintén több lehetőséget kínál a 

szabadidő kulturált eltöltésére. Könyvtári szolgáltatása mellett folyamatosan különféle 

programokat szerveznek az ifjú generáció számára (ismeretterjesztő előadások, irodalmi- 

és rajzpályázatok, közönségtalálkozók, felolvasóestek, helyi értéktár készítése). A 

Múzeum jó úton jár, erősíteni kell azon modern, interaktív szolgáltatásainak körét, 

amellyel az ifjúság is megszólítható. 

 

- A Pannon Kapu Kulturális Egyesület továbbra is a település közművelődési feladatait 

látja el, ill. koordinálja azokat. Az Egyesület számos programja az ifjúság számára szól 

(Szentgotthárdi Történelmi Napok, Hopplá Könnyűzenei Fesztivál, Gyermeknap, Tökparti) 

illetve egyéb az ifjúságnak szóló rendezvények (koncertek, kiállítások, előadások, 

kézműves foglalkozások, ünnepekhez kötött rendezvények), melyek megrendezésére a 

jövőben is sor kerül.  

 

 

4.4.) Sport és szabadidő 

 

- Az a nyári táborok tekintetében egy rendkívül színes kínálatból válogathatnak a helyi 

ifjúság tagjai. A szervezését több civil szervezet, intézmény programjai között is 

megtalálhatjuk (Móra Ferenc Városi Könyvtár, Pannon Kapu Kulturális Egyesület, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Vöröskereszt). Nyári táborok: Csak 

csajok, Színes Napok Tábora, Mesterségek Tábora, Nyári olvasótábor, Német 

Nemzetiségi ifjúsági tábor, Német Nemzetiségi ifjúsági tábor, Művészeti tábor, Nyári 

élmény tábor. 

 

- A fejlesztések a Városi Sporttelepen is folyamatosan zajlanak, átadásra került a 

nagyméretű műfüves pálya, aminek remélhetőleg pozitív hozadéka lesz, hogy egyre több 
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helyi fiatal kezdi el a labdarúgást a fejlődő infrastruktúrának köszönhetően. Várhatóan 

2016-ban elkészül az új öltöző is a labdarúgók és a tekések számára, így lassan de 

rendeződni látszik a kialakult helyzet a városi sporttelepen. 

 

- Ugyancsak a sporttelep fejlesztésének köszönhetően teljesen felújította az 

Önkormányzat a tekepályát is, ami a versenysport mellett, kiváló lehetőséget biztosít a 

fiat baráti társaságok kikapcsolódásának. 

 

- A 2007-től üzemelő wellness fürdő a már hivatkozott iskolai úszásoktatás mellett, 

egyéb sportolási és kikapcsolódási lehetőségek biztosítanak, így pl. a fürdőben található 

kondicionáló terem, squash-pályák használatára is mód kínálkozik akár az ifjúság 

számára is. A fürdő belépők pedig a szentgotthárdiak számára 50 %-val olcsóbbak a 

teljes áru belépőhöz viszonyítva. 

 

A jövő elképzelései: 

 

- A jövő elképzelései között szerepel az Alpokalja kemping melletti területen egy 

közösségi tér/ Ifjúsági Központ kialakítása, mely kiváló helyszín a fiatalok számára a 

kulturált szórakozásra. Ennek a projektnek a keretében kialakításra kerülhet a 

csarnoképítés miatt ideiglenesen megszűntetett Ifjúsági Park kialakítása, melynek a 

jövőben ideális helyszín lehet ez a terület, az Ifjúsági Parkban megtalálhatóak lenne újra: 

kosárlabda palánkok, gördeszkások, görkorcsolyások, BMX –esek számára kialakított 

piramisrámpák, ugratók, tűzrakó-helyek, esőbeálló, vagy akár színpad, ahol koncerteket is 

lehet tartani.  

 

- Szintén a jövőben megvalósítandó projektek között szerepelhetne a hazánkban is egyre 

népszerűbbnek számító szabadidős fitnesz parkok. A szabadban végzett sportok kiváló 

kiegészítője, illetve a szabadban végezhető erősítések saját testsúllyal. Egy megfelelően 

összeállított kondi parkban a test összes izma és izomcsoportja átmozgatható, széleskörű 

edzési lehetőséggel. 

 

4.5.) Az ifjúságot érintő egyéb szervezetek 

 

- A különböző prevenciós előadások, fórumok, programok is folyamatosan jelen vannak 

az ifjúság életében. Az ilyen típusú programokat elsődlegesen az iskolai színtéren 

bonyolítják le a fiatalok számára, de egyéb szervezetek is foglalkoznak hasonló 

tematikájú programokkal (EFI, Pannon Kapu Kulturális Egyesület). 

 

- Sajnálatos módon, Szentgotthárdon is létező probléma a nemkívánatos függőségi 

viszonyok (dohányzás, az alkohol-, és egyre inkább a drogfogyasztás is), de 

megállapítható az is, hogy ez a negatív tendencia nem túl magas országos viszonylatot 

tekintve. 

 

- A 2011. év elejétől (pályázati támogatásnak köszönhetően) kisebb megszakításokkal, de 

működik a gyermekpszichológus rendelés a gyerekek/diákok számára, amiről a 
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jövőben is gondoskodni kell. 

 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végzi a családsegítést és a gyermekjóléti 

ellátást a térségben, amelynek keretében – összehangolva a gyermekeket ellátó 

egészségügyi és oktatási-nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat a szoros értelemben vett 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett számos egyéb, kapcsolódó prevenciós 

és gyermekprogramokat, illetve mentálhigiénés ellátást is rendszeresen megvalósít. Az 

Önkormányzat feladata mindezen tevékenységek elismerése és támogatása. A 

településeken rendszeres fogadóórák biztosítják a lakosság számára a Szolgálattal a 

kapcsolatfelvétel lehetőségét, jelzés tevését, szolgáltatásaink igénybevételét.  

 

- A korábbi gyakorlathoz hasonlóan továbbra is a tanulóifjúság egészségügyi állapotáról a 

védőnők évente készítenek olyan írásos jelentést, amely minden alkalommal a 

Képviselő-testület elé is kerül. 

 

- A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztályának Körmendi Járási Hivatal 

Munkaerő-piaci pont Szentgotthárdi kirendeltsége szakfeladatának megfelelően saját, 

foglalkoztatáspolitikai eszközeivel hozzájárul az ifjúsági munkanélküliség 

megfékezéséhez. Magyarországon a nyílt és tömeges munkanélküliség viszonylag új 

társadalmi és gazdasági jelenség. A problémakör kezelésén belül az ifjúsági 

munkanélküliség megfékezése nagyon fontos társadalmi érdek, mert ez a korosztály a 

leginkább esélyes a marginalizálódásra, az alkohol- és drogfüggésre, a társadalomellenes 

szubkultúrák befogadására és a többségi társadalommal szembeni agresszióra. A 

pályakezdők munkanélküliségének csökkentése mindig az egyik legkiemeltebb célja volt a 

munkaügyi szervezetnek. A korábban említett szervezet segít a pályakezdő fiatalok a 

egyénre szabott munkavállalást elősegítő programokat kidolgozásával, valamint továbbra 

is előadásokat tartanak álláskeresési stratégiák kialakítása céljából, továbbá figyelemmel 

kísérik a diákmunkát biztosító lehetőségeket.  

 

- Az Ipari Park által kínált lehetőségeket igyekszik a város minél hatékonyabban 

kihasználni, az új gyárak, és a meglévők fejlesztései, bővítései folyamatosan új 

munkaerőt igényelnek. Azonban ezeknek az intézményeknek megfelelően képzettségi 

munkaerőt igényelnek, mely igényekhez a város oktatási intézményei próbálnak 

alkalmazkodni új képzési kínálatokkal.  

 

4.5.) Lakáshoz jutás 

 

 

- A fiatalok / fiatal felnőttek lakáshoz jutási lehetőségei igencsak korlátozottak, már 

csak amiatt is, hogy a szentgotthárdi ingatlanárak továbbra is országos szinten is 

kiemelkedően magasak. Szentgotthárd Város Önkormányzata a lakáscélú támogatásokról 

szóló 12/1998.(III.26.) önkormányzati rendelet alapján tud támogatást adni. 

Az első lakáshoz jutók támogatásaként a Képviselő-testület minden évben 10 – 10 új 

igénylőnek tud támogatást nyújtani, ami azt jelenti, hogy a támogatás kifizetése 3 év  alatt 
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200 – 200 - 100 e Ft-onként lehetséges, csak bankhitellel lakást szerző igénylők esetén, a 

banki törlesztés támogatásaként három egyenlő részletben történik meg. 
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5. A KONCEPCIÓ CÉLJA 

 

Az ifjúságpolitikai koncepció elfogadása fontos eszköze lehet annak, hogy az 

Önkormányzat a kapcsolódó feladatait hatékonyabban ellássa. A koncepció lehetőséget 

ad a továbblépésre. A koncepciót természetesen bizonyos időközönként módosítani / 

kiegészíteni szükséges, már csak a társadalmi, gazdasági, kulturális és jogi környezet 

változásai miatt is.  Az ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása csakis, különböző szintű 

együttműködésekkel, partneri viszonyban képzelhető el. Az ifjúsági feladatokat 

természetesen elsősorban az önkormányzat intézményeinek és szakembereinek a 

közreműködésével kell ellátni, azonban a civil szervezetek bekapcsolódása is kívánatos. 

A koncepció és ezzel együtt az Önkormányzat ifjúságpolitikai törekvéseinek általános 

célja nem lehet más, mint hogy a települést vonzóbbá, komfortosabbá tegyük a fiata lok 

számára, amely egyben a város vonzerejét szélesebb körben is növelni fogja.  

  

A koncepció törekvése, hogy meghatározza az ifjúságpolitika helyi céljait, prioritásait, az 

önkormányzat felelősségvállalásának területeit, azokat az alapelveket, melyeket a 

szolgáltatások, tevékenységek fejlesztése során érvényesíteni kell. A prioritások 

kijelölésével hozzájárul a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználáshoz. 

  

Szentgotthárd Város Önkormányzata az ifjúság helyzetének javítását, társadalmi 

integrációjának segítését helyi közügynek tekinti. Érdekelt abban, hogy a város 

népességmegtartó ereje növekedjen a fiatal és a fiatal felnőtt korosztályok körében is!  

 

 

 

Az Önkormányzat az ifjúsági koncepció megalkotásával hozzá kíván járulni  

 

- a Szentgotthárdon (és térségében) élő fiatalok önállóvá válásának segítéséhez, 

társadalmi integrációjuk megvalósulásához.  

- Lehetőségeivel és erőforrásaival támogatni kívánja a fiatalokat és közösségeiket abban, 

hogy képessé váljanak egyéni és közösségi szinten a társadalmi kihívásoknak megfelelni. 

-- Ezzel párhuzamosan célja a hátrányos helyzetű fiatalok életesélyeinek növelése, 

társadalmi reintegrációja is. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának célja, hogy közvetlenül, intézményein és más 

szervezetein keresztül, együttműködve a városban működő más szervezetekkel, 

intézményekkel, civil közösségekkel. Szoros kapcsolatot fenntartva olyan társadalmi és 

gazdasági környezetet teremtsen, ahol a Szentgotthárdon élő, tanuló, dolgozó fiatalok - 

életkezdésük támogatásával, érdekérvényesítő képességük fejlesztésével, értelmes 

szabadidő eltöltésük feltételeinek megteremtésével - otthon érzik magukat, tudatos és 

felkészült állampolgárként hozzájárulnak a város, a régió, valamint az ország 

fejlődéséhez, megteremtve maguk és a társadalom számára a biztonságos jövőt. 
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Vagyis Szentgotthárd Város Önkormányzata a fiatalok közül (15-29 évesek) azok 

számára, akik: 

 

 tanköteles korban vannak, biztosítania kell, hogy minél több fiatal 

Szentgotthárdon tanulhasson: itt szerezhessen, érettségit illetve itt szerezhessen 

szakmát. Ez idő alatt olyan szolgáltatások megszervezésére van szükség, amit a 

mai viszonyok közepette jogosan igényel ez a korosztály.  

 az érettségi után a tehetséges fiatalok elkerülnek a városból és egyetemen, 

főiskolán szereznek diplomát illetve a megfelelő intézményekben szakképesítést.  

E képesítések megszerzését követően cél, hogy közülük minél többen térjenek 

vissza Szentgotthárdra. Az eltávozottakból akkor lesznek visszatérők, ha itt 

munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget találnak, továbbá minél több olyan 

szolgáltatást, ami a mindennapokhoz szükséges.  

 a tanulmányaik befejezése után Szentgotthárdon maradók dolgozni kezdenek, 

családot alapítanak. Rájuk majdnem ugyanazokat kell elmondanunk, mint az előző 

kategóriánál: itt munkahelyet illetve lakhatási lehetőséget, gyermekeik részére 

intézményi szolgáltatásokat kell, hogy találjanak, továbbá minél több olyan 

szolgáltatást, ami a mindennapokhoz szükséges.  

 

 

Az Önkormányzat a fentebb meghatározottak megvalósítása kapcsán az alábbi 

célkitűzéseket határozza meg:  

  

 A fiatalok közéletben történő részvételének segítése. (Az információ és a 

részvétel szétválaszthatatlan, ezért fontos megteremteni a fiatalokat érintő 

információkhoz való ingyenes, rugalmas, felhasználóbarát hozzáférés 

lehetőségeit.) 

 A piacképes szakmai képzettség megszerzésének segítése, az egészséget és 

az életben való további boldogulást garantáló képességek és készségek erősítése 

(ami nem Önkormányzati feladat). 

 A kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, a szabadidős terek 

rendszeres karbantartása, a lehetőségekhez mérten folyamatos fejlesztése. 

 Az egészséges életre motiválás. 

 Az ifjúság társadalomba, közéletébe való beilleszkedésének támogatása. 

 Szentgotthárd ifjúságmegtartó erejének folyamatos, hatékony növelése.  
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6. ÁGAZATI CÉLOK 
 

A koncepció általános, stratégiai céljainak megvalósítása érdekében az alábbi 

ágazati célkitűzéseket határozzuk meg: 

 

6. 1. Oktatás, képzés, nevelés: 

 

 Az oktatási és nevelési intézmények az évek folyamán folyamatos átalakulásokon, 

szervezeti változásokon mentek keresztül, a legkomolyabb változás jogszabályi 

előírások alapján megváltozott az intézmények fenntartói – működtetői joga. Ezen 

időponttól a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium fenntartása és működtetése is 

a KLIK Megyei Tankerületéhez tartozott, ami 2015-ben ismét változott ugyanis 

jelenleg Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményéhez a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az iskola fenntartója. 

 A kollégium fenntartója a VM KLIK, viszont az üzemeltetését 2015. szeptemberétől 

az Önkormányzat látja el. 

  A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola szakmai fenntartását a Szentgotthárdi Járási Tankerület látja el, 

működtetője azonban (a Képviselő-testület döntése alapján) továbbra is 

Szentgotthárd Város Önkormányzata. 

 Az iskolák működtetése tekintetében a legfontosabb feladat, hogy az alap-és 

középfokú oktatási intézményekben megfelelő infrastrukturális feltételeket 

biztosítson a város, melynek a pénzügyi fedezetet a mindenkori költségvetésből 

kell megoldani. 

 A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas 

színvonalú oktatás és képzés biztosítása (mind az iskolákban, mind az 

iskolarendszeren kívüli képzésekben, tanfolyamokon, klubokban), ami nem 

Önkormányzati hatáskör.  

 A képzések tekintetében fontos előrelépés az Opel új képzőközpontja, valamint a 

NYME Gépészmérnök képzése egy újszerű lehetősége 

 A jövő feladata lehet a közösségi főiskola létrehozása amely „célja, hogy 

megszűnjenek Magyarországon azok a földrajzi értelemben vett „felsőoktatás-

mentes övezetek”, ahol belátható közelségben nincs jelen a felsőfokú képzések 

kínálata, némiképpen csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit a 

színvonalas képzésben való részvételre” 

 Problémák: Iskolák infrastrukturális téren fejlesztésre szorulnak (melyek 

megoldására folyamatosan zajlanak karbantartási és felújítási munkálatokkal, a 

komolyabb felújítási beruházásokat azonban elsődlegesen pályázati forrásokkal 

lehet megoldani). A Gimnázium, Arany János iskola, III. Béla iskola sportoktatás 

feltételeinek javítása (elsődlegesen tornaterem felújítása illetve eszközkészletek 

javítása, amennyiben mint tulajdonos, az Önkormányzat erre pályázati támogatást 

szerezhet – a szakképző iskola vagyonkezelője a Szakképzési Centrum). Szakmai 

képzés területén pedig célszerű lenne bővíteni a képzési palettát a térség 
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adottságaihoz mérten (amire az Önkormányzatnak maximum véleményező hatása 

lehet).  

 Legfontosabb célok az oktatási területen: 

o az OPEL, illetve a régióban található nagyvállalatok és egyéb gazdasági 

szereplők igényeit maximálisan figyelembe véve alakítsák a szakképzési 

palettát 

o folyamatos használható nyelvi képzések 

o a turizmushoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó képzéseket is (pl. 

szobaasszony, turisztikai ügyintéző, masszőr, vendéglátós szakok stb.) 

kezdeményezhetünk 

o megfelelő gyakorlati helyek a tanulók számára 

o az ifjúság a tanulmányaik befejezése után vissza tudjanak térni a városba 

ahol képzésüknek megfelelő munkahelyek közül válogathatnak. 

 A fiatalok migrációjának csökkentése érdekében az érdekelt intézményekkel, 

szervezetekkel együttműködve „helyben megtartó programok” kidolgozásának 

elősegítése ösztöndíjak bővítésével, a helyi, kistérségi igények felmérésével. 

 Ahhoz, hogy a megszerzett tudás ne váljon használhatatlan tudássá, fontos, hogy 

a fiatalok képesek legyenek alkalmazkodni a gyorsan változó körülményekhez, 

tisztában legyenek a piac elvárásaival, ehhez igazodva válasszanak képzési 

területet. A hatékonyabb képzés érdekében segíteni kell a pályaorientációt, és 

szakemberek bevonásával lehetőséget kell teremteni a fiatalok számára a minél 

szélesebb körű tájékozódáshoz tanácsadások segítségével.  

 Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet a képzésből a munka világába.  

 Törekedni kell az oktatási rendszert elhagyó fiatalok számának csökkentésére.  

 Az oktatási intézményeink törekedjenek arra, hogy a Szentgotthárdról a 

középiskola elvégzése után tanulási céllal eltávozókkal a tanulmányaik 

befejezéséig kapcsolatban maradjanak.  

 Biztosítani kell az esélyegyenlőséget, akár szociális, akár értelmi, testi vagy területi 

alapú az egyenlőtlenség. 

 A hátrányos helyzetű, oktatásból lemorzsolódott vagy deviáns fiatalok tanulási, 

művelődési, szórakozási lehetőségeinek növelése speciális programokkal. 
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6.2. Munkavállalás, pályakezdés 

 

 A munkába állás és az otthonteremtés, családalapítás összefügg. Az 

önkormányzatnak támogatnia kell minden lehetséges eszközzel ezek segítését. 

Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a fiatalok 

munkába vonására. 

 Járási koordinációban évente megrendezésre kerülő tájékoztatási lehetőségek 

kialakítása, állásbörzék, képzési vásárok szervezése 13-14 évesek, illetve 17-18 

évesek, valamint a diplomás fiatalok részére, amelyek a munkáltatók 

mozgósításával a munkaerőigények feltárását is gyorsítják, a pályakezdők 

munkahelyhez jutását igyekeznek elősegíteni /+ hiányszakmákra való felhívás/.   

 

További eszközök  

 

 Foglalkoztatást elősegítő képzés. A munkaerő piaci képzési programoknak 

alapvetően két típusa különböztethető meg. Az egyik az, amikor a munkaügyi 

szervezet által meghirdetett, ajánlott szakirányokban történik a képzés (ajánlott 

képzés), ami általában teljes költségtérítéssel jár és a munkanélküli keresetpótló 

juttatásban is részesülhet. A másik az elfogadott képzés, amikor a munkanélküli 

maga keres az általa elképzelt szakirányban képzést és a munkaügyi szervezet 

elfogadja (elfogadott képzés), támogatja azt. Ebben az esetben a hallgatók maguk 

is hozzájárulnak a képzés költségeihez, a keresetpótló juttatás ugyanakkor nem 

garantált. 

 Impulzusfoglalkozás: célja a pályakezdők érdeklődési irányainak, erősségeinek 

megismerése, pályaismeretük felmérése. 

 Pályaorientációt segítő program: azon fiatalok pályaválasztását megalapozó 

tanfolyam, akik nem rendelkeznek szakmai végzettséggel és bizonytalanok 

további életpályájuk szervezésében. A foglalkozás sorozat tanfolyami jellegű, négy 

napig tartó elfoglaltságot jelent a fiatalok számára. 

 Pályakorrekciós program: e tanfolyam időtartalma három nap, s azon fiataloknak 

nyújt segítséget, akik nem piacképes szakmai képesítéssel rendelkeznek, és ezért 

számukra új pálya választása válik szükségessé, illetve akik elfordulnak eredeti, 

előző pályaválasztási döntésüktől, és az érdeklődésüknek jobban megfelelő 

szakmai képesítést szeretnének szerezni. 

 Pályaerősítő csoportos foglalkozás: azon fiataloknak ajánlható háromnapos 

tanfolyam, akik eredeti szakmai képesítésükkel kívánnak elhelyezkedni. A 

foglalkozás alapvető célja a munkához, pályához kapcsolódó értékek tisztázása. 

 Elhelyezkedést segítő csoportos foglalkozás: olyan tanfolyam jellegű foglalkozás, 

amelynek időtartama egy naptól három napig terjedhet, s olyan pályakezdőknek 

célszerű ezen részt venni, akik választott szakmájukban azonnal szeretnének 

elhelyezkedni, azonban tapasztalatlanságuk miatt az álláskereséshez egyedül 

hozzá sem tudnak kezdeni. A tanfolyam célja tehát nem más, mint a munkát 

vállalni kívánó fiatalok számára álláskeresési stratégiák kialakítása. 

 A diákmunkát biztosító munkahelyek folyamatos összegyűjtése, a diákok számára 

a munkavégzés lehetővé tétele hozzájárul a jobb közérzet kialakításában. 



52 

 

 Problémák:  

o A helyi bérek nem versenyképesek. 

o  Egészségügy tekintetében a humánerőforrás tekintetében hiány (orvos, 

védőnő) 

o Fiatalok itthon tartása, ami a természeti adottságokból is fakadnak. 

 Megoldást jelenthet a szentgotthárdi és környéki fiatalok megkeresése egyetemi 

tanulmányaik során, akiknek az iskola elvégezését követően kedvező 

állásajánlatot kellene biztosítani.  Hasonló megoldás lehet, a város 

középiskoláiban a helyi érdekeltségű vállalatok, cégek, alkalmankénti előadásai, 

akik ismertetik az általuk kínált munkalehetőségeket és lehetőségeket. 

 

 

6.3. Egészség és sport 

 

 A testi, szellemi egészség a legfőbb érték, ezért erősíteni kell a tudatosabb 

megjelenítését, amelyhez megfelelő motivációt és kommunikációt kell bevezetni 

és széles körben alkalmazni. 

 Nagyon fontos az egészségünk tekintetében a prevenció, amit tudatosítani kell a 

fiatalokban is, ezek az egészség megőrzés, egészségfejlesztés és 

betegségmegelőzés területei. 

 Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív 

életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. 

 Támogatni kell az egészséges életmód szemléletének meghonosítását. Kiemelt 

figyelmet érdemel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos helyzetben lévő 

csoportok egészségvédelme. 

 Az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a 

környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság, a környezeti nevelés széleskörű 

elterjedése, valamint a tiszta és ezáltal vonzó településkép megteremtése. A 

felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodásának, 

szemléletének fejlődése, felelősségtudatuk erősítése. 

 A színes nyári táborok kínálatában szerepelnek az életmódot érintő táborok 

melynek, célja kettős lehet: egyrészt már a kisiskolás korú gyermekeknél 

elkezdeni az egészséges életmódra nevelést, másrészt a nyári szabadidő hasznos 

eltöltése     

 A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és az 

egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, ezért a fiatalok igényeinek 

megfelelően kell fejleszteni a sportolásra, illetve a szabadidő aktív eltöltésére 

alkalmas területeket. 

 A fiatal korosztály egészséges életmódjának kialakítása, egészséges életmódra 

nevelése érdekében a tömegsport népszerűsítése. A szabadidősport 

szervezésének támogatása. 

 A sportok tekintetében a város kínálata rendkívül színes (labdarúgás, kézilabda, 

teke, atlétika, asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk).  
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 A Városi Sporttelep megújul, amely az ifjúság érdekeit is szolgálja. A sporttelep 

üzemeltetése során az ifjúság érdekeit is szem előtt kell tartani a megállapodások 

megkötésekor. 

  A korábbi Ifjúsági Park újbóli kialakítása is a fejlesztési célok között szerepel, 

amivel a gördülő sportok kedvelőinek ismét megfelelő helyszínt biztosítanának. 

 Továbbra is működik Szentgotthárdon az Egészségfejlesztési Intézet, akik 

rengeteg programot, előadást szűrést szerveznek az ifjúság számára is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Közművelődés, szabadidő eltöltése (Pannon Kapu Kulturális Egyesület, Móra 

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Csákányi László Filmszínház) 

 

 Az egészséges testi–lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak 

lehetőséget kell teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

 Azonban az egyik legkomplikáltabb korosztály, mivel a fiatalok érdektelenek, 

közönyösek és nagyon nehéz aktivizálni őket. A helyi fiatalok folyamatosan 

hangoztatják, hogy arányaiban véve kevés program számukra. Viszont, ha van 

konkrét program a számukra, akkor is kevés fiatal megy el vagy vesz részt aktívan 

programokban, rendezvényeken. 

 A fiatalok igényeihez, szükségleteihez, érdeklődéséhez alkalmazkodó, az 

önszerveződést, önkéntes részvételt, kezdeményezést elősegítő rendezvények, 

kulturális, ifjúsági, közösségi programok, koncertek, ismeretterjesztő előadások, 

kiállítások szervezése, támogatása. 

 Támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló 

kezdeményezéseket. 

 A szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális rendezvények nem csupán a szellem 

és a test táplálékaként foghatók fel, hanem mint prevenció, mint alternatíva a nem 

kívánt időtöltési formákkal szemben.   

 Továbbra is preferálni kell az egészséget támogató és a tartalmas értéket nyújtó 

programokat. 

 Támogatni kell a hagyományőrzésre, kultúraközvetítésre irányuló rendezvényeket, 

programokat. 

 Középiskolás diákok (15-19 éves korosztály) részére az egyéni könyvtárhasználat 

kölcsönzés, tájékoztatás, információkeresés lehetőségének továbbvitele. 

 Csoportos könyvtárhasználat: könyvtárhasználati ismeretek oktatása 

(csoportosan) 

 könyvtári foglalkozások szervezése. 
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 A főiskolai, egyetemi hallgatók (18-23 éves korosztály) számára információkeresés 

(nyomtatott és elektronikus forrásokból, önállóan és könyvtáros segítségével), 

irodalomkutatás, referens feladatok biztosítása. 

 A mozi további támogatása, megtartása. A diákok vizuális kultúrájának segítése, 

tananyagba való beépítése. 

 A szabadidő hasznos, káros szenvedélyektől mentes eltöltésére irányuló 

programok (irodalmi délutánok, beszélgetések, vetélkedők, prevenciós programok, 

ismeretterjesztő előadások, szexuális felvilágosító előadások, természetvédelmi 

előadások, könnyűzenei estek, képzések) közösségi alkalmak szervezése. 

 

6.5. Társadalmi tevékenység, érdekképviselet  

 

 Fontos hogy, hogy a Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács ne csak egy papíron működő 

szervezet legyen, ugyanakkor ehhez szükség van a fiatalok aktív, érdeklődő 

részvételére is. 

 Azonban ezt csak a jövő fogja eldönteni, mennyire is lesz hasznos ez a szervezet 

a fiatalok érdekeiben. 

 Fontos, hogy az Ifjúsági Tanács a korábban megfogalmazott célokat minél 

hatékonyabban tudjanak megvalósítani.  

 Szintén fontos a fiatalok közötti esélyegyenlőség megvalósulása. 

 

6.6. Közösségi Tér biztosítása 

 

Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani a 

városban melynek szintén a jövő feladatai között kell szerepelnie, erre valószínűleg 

csak pályázati forrásból lesz lehetőség.  

 Távlatilag egy olyan „komplex” közösségi tér biztosítása a helyi fiatalok számára, 

amelyben minél több, az ifjúságot érintő szolgáltatás megtalálható.  

 A jelenleg felmerülő városi ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati és városi 

teendőket a sport és ifjúsági referens látja el. 

 Meghatározó helyszín lehet a jövőben (közösségi tér tekintetében) az Alpokalja 

Ifjúsági Centrum létrehozása (melyhez szintén pályázati forrás szükséges) itt 

megfelelően elhelyezett játékelemek, szórakozási lehetőségek, 

koncertlehetőségek és ifjúsági tér kerülnének kialakításra, melyek ideálisak 

lennének az ifjúság számára.  

 Közösségi terek tekintetében a Művelődési ház megfelelő kialakítása, átalakítása, 

felújítása is újra lehetőséget teremthet az ifjúság számára is (illetve egyéb civil 

szervezetek számára is) megfelelő helyiség kialakítása (pl. pince: tükrös és 

zenekari próbaterem kialakítása). 

 

6.7. Kommunikáció és média 

 

 Fontos feladat az új városi honlapon található „Ifjúság és az Önkormányzat” című 

menüpont hasznos tartalommal való megtöltése. 
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 Az Önkormányzat rendelkezik facebook profillal is, ami szintén segítheti a 

fiatalokkal való kommunikációt kapcsolattartást. 

 Az ifjúság számára fontos lehet a különféle médiumokban (helyi és megyei 

egyaránt) való megjelenés lehetősége (pl. városi újság, tv, Vas Népe ifjúsági 

tematikájú rovata a Séta stb.). 

 Az ifjúsági korosztály tekintetében óriási szerepe van a hatékony és hiteles 

kommunikációnak, ezért biztosítani kell a megfelelő információáramlást a 

korosztály és más társadalmi csoportok között.  

 Valamint a változó világban a közösségi oldalak előtérbe kerülésének hatására 

meg kell tanítani a fiatal korosztályt ennek a megfelelő használatára, fel kell hívni a 

figyelmüket az ezzel kapcsolatos veszélyekre.   

 Napjainkban a média hatása nagymértékben befolyásolja a fiatalok fejlődését, 

viselkedését, ezért fontos, hogy biztosítsuk és támogassuk a valódi, pozitív 

értékek közvetítését. 

 

6.8. Ifjúságvédelem 

 

 A családok segítése a nevelő, védő funkciójának eredményesebb betöltéséhez.  

 Kortárs segítők képzése, aktivizálása, mert leginkább a kortársak képesek 

megfelelő hatást gyakorolni a fiatalok számára. 

 A prevenció az ifjúságvédelem tekintetében is nagyon hangsúlyos dolog. 

 Biztosítani kell a prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek 

fejlesztését és a helyi szükségletekhez igazodó prevenciós programok 

szervezését. Mindenekelőtt ide sorolandó minél korábbi életkortól a 

szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló preventív programok 

megvalósulása, ennek tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. 

 A mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása. 

 A helyi médiumok által a pozitív minták, értékek, ismeretek közvetítése, alternatív 

lehetőségek felkínálása, melyet a szabadidős színterek biztosával is lehetővé kell 

tenni. Nagy jelentőségű, hogy a közvélemény minél több ismerettel rendelkezzen 

a szenvedélyekről, és az átlagember is tudja, hogy saját szokásai, feszültség 

levezetési módjai, kialakult szenvedélyeit hogyan ismerheti fel és küzdheti le, és 

hogyan segíthet ebben másoknak. 

 Fontos a kommunikáció fejlesztése az ifjúsággal kapcsolatba kerülő, és az 

életükben felelősséggel résztvevő intézmények között, valamint segíteni kell az 

idősebb és a fiatalabb korosztály közötti elfogadó, érdeklődő, előítélettől, ítélettől 

mentes kommunikáció megvalósulását. 

 Drogstratégia végiggondolása a városban az intézmények és a Rendőrőrs 

összefogásával, tevékenységeik összehangolása. 

 Szakemberek által tartott egészségvédelmi, egészségnevelési előadásokkal a 

fiatalok figyelmének felhívása az egészséges életmódra. 

 Drog ellenes programsorozat, drogmegelőző akciók szervezése, indítása. 

 Az Ifjúságvédelmi Őrjáratot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új névvel 

(Ifjúsági Körút) újraszervezte és alkalmanként működteti. 
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6.9. Lakáshoz jutás  

 

A 15-29 éves korosztály olyannyira heterogén, hogy miközben egyes csoportjai még 

a középiskola padjaiban ülnek, és a tanulásra koncentrálnak, addig más csoportok 

számára már a legfontosabb kérdés a lakáshoz jutás.  

Lehetőségek: 

 Szociális bérlakáshoz való jutás elősegítése. 

 Önkormányzati bérleményekből befolyó összeg visszaforgatása. 

 Fiatal Házasok Otthona rendszerének a gyakorlatba való átültetése  és 

működtetése, melyben a rászoruló fiatalok úgy kapnak alacsony lakbérrel 

önkormányzati bérlakást, hogy vállalják: az előtakarékoskodást igazoltan elkezdik 

és meghatározott időn belül saját lakást vásárolnak vagy építenek, és a lakásból 

kiköltöznek. Amennyiben erre a kiköltözésre nem kerül sor, akkor a lakbér a piaci 

lakbér fölé emelkedik. Egy ilyen rendszer bevezetése elvileg működtethető a 

meglévő önkormányzati bérlakások egy részének felhasználásával, de lehetséges 

új bérlakások építésével is.  

 Az első lakáshoz jutók támogatásának biztosítása.  

 Lakásépítéshez telkek kialakítása egy lehetséges támogatási forma akkor, ha az 

önkormányzat a saját tulajdonát képező telket a piaci árnál alacsonyabban 

értékesíti kizárólag a rászorultság elve alapján olyanoknak, akik vállalják, hogy 

ennek ellentételezéseképpen a felépítendő családi házat meghatározott ideig nem 

értékesítik, a házban állandó lakcímre bejelentkeznek.  

 A fiatalok tájékoztatása, információkkal való ellátása a lakáshoz jutási 

lehetőségekről (pl. kölcsönök, jelzálog – információs beszélgetés).  
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7. CSELEKVÉSI TERV 
 

 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

 
FELELŐS 

 
HATÁRIDŐ 

 
ÁGAZATI CÉLOK 

 

 
Oktatás, képzés, nevelés 

 

infrastrukturális fejlesztések, felújítások, 

karbantartás az intézményekben 

ÖNK.,  

SZET KFT 

folyamatos 

felsőfokú tanulmányok befejezése után 

Szentgotthárdon történő letelepedés elősegítése: 

- lakhatási feltételek biztosítása 

- foglalkoztatási kerekasztal 

- adatbázis a helyi középiskolákból kikerült 

diákokról 

-  

 

 

ÖNK. 

 

KÖZÉPISKOLÁK 

folyamatos 

pályaválasztási tanácsadás az iskolákban 
ISKOLÁK,  

MUNKAÜGYI KP.,  

folyamatos 

 

Munkavállalás, pályakezdés 
 

állásbörzék, képzési várásárok szervezése MUNKAÜGYI KP.  

munkavállalással kapcsolatos továbbképzések MUNKAÜGYI KP.  

hiányszakmák betöltése MUNKAADÓK,  

MUNKAÜGYI KP. 

 

 

Egészség és sport 

 

prevenciós előadások, egészségtudatos szemlélet 

kialakítás 

EFI,  

ISKOLÁK,  

VÉDŐNŐK,  

PKKE,   

folyamatos 

nyári táborok szervezése ISKOLÁK, 

CIVIL SZERVEZETEK, 

PKKE, 

MFVKM, 

EFI, 

GOTTHÁRD-THERM KFT. 

folyamatosan 

(nyáron) 

sportolási lehetőségek 

(labdarúgás, kézilabda, teke, atlétika, 

asztalitenisz, íjászat, kerékpározás és sakk) 

SPORTEGYESÜLETEK, 

ISKOLÁK, 

ÖNK. 

egész évben 

folyamatosan 

városi sporttelep fejlesztése 

ÖNK,  

SZET KFT 

folyamatos (Öltöző 

várható befejezés 

2016. március) 
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ifjúsági Park újbóli kialakítása / Alpokalja 

Szabadidőközpont projekt megvalósítása 

ÖNK. (pályázati 

forrásokból) 

 

Közművelődés, szabadidő eltöltése 

 

ifjúságnak szóló tematikus rendezvények 

- Előadások 

- Színházi Műsor 

- Koncertek 

- Foglalkozások 

- Kiállítások 

- Moziműsorok 

- Fesztiválok 

- Szentgotthárdi Ifjúsági Nap 

ÖNK.,  

PKKE,  

MFVKM, 

SZET KFT 

folyamatos 

Múzeum modern, interaktív szolgáltatásainak 

fejlesztése 

MFVKM, 

ÖNK. 
folyamatos 

Mozi változatos kultúraközvetítési pontként való 

működtetése, fejlesztése 

ÖNK., 

SZET KFT 
folyamatos 

 

Társadalmi tevékenység, érdekképviselet 

 

Ifjúsági Tanács  

- Érdekképviselet 

- Programok szervezés 

- Együttműködés az Önkormányzattal és más 

szervezetekkel stb. 

IFJÚSÁGI TANÁCS,  

 

 

Közösségi tér 

 

ifjúsági közösségi tér(terek) kialakítása 

- Művelődési ház felújítása, ahol ismét használhat 

tereket az ifjúság 

- Ifjúsági Park - Alpokalja Szabadidőközpont 

kialakítása (lásd: fentebb is) 

ÖNK. 

SZET KFT 

 

 

Kommunikáció és média 

 

önkormányzati weboldal – „Ifjúság és az 

Önkormányzat” tartalommal való megtöltése + 

FACEBOOK használata 

IFJÚSÁGI TANÁCS,  

ÖNK,  

 

folyamatos 

Ifjúság megjelenése a médiumokban 

(helyi médiumok - megyei médiumok) 

IFJÚSÁGI TANÁCS, 

ÖNK.  
 

 

Ifjúságvédelem 

 

ifjúságvédelmi feladatok 

ISKOLÁK,  

CSALÁDSEGÍTŐ SZ., 

ÖNK. 
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Lakáshoz jutás 

 

- Fiatalok szociális bérlakáshoz való jutása 

- Fiatal házasok otthona  

- Első lakáshoz jutás 

- Lakásépítéshez telkek kialakítása az fiatal párok 

számára (kedvezményes áron, tervben) 

ÖNK.  

 

 

Szentgotthárd, 2015. november 25. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

 

Tárgy: Kondorfa csatlakozása az Önkormányzati Társuláshoz és a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. októberi ülésén már foglalkozott a Képviselő-testület az egyes szociális 

gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII törvény 

változásaival: a jogszabály értelmében a családsegítés csak gyermekjóléti  szolgáltatással 

integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016.  január 1-jétől. 

Továbbra is lehetséges a Társulás útján történő feladatellátás- mind a szolgálat, mind a 

központ tekintetében. A szolgálat vonatkozásában társulási formában  történő feladatellátás 

esetében ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok 

egységét bontani. A települési önkormányzatok 2015. november 30-ig döntenek a 

feladatellátás  új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen  időpontig 

kérelmezniük kell szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását is. 

 

A szentgotthárdi kistérség településein már régóta a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat látja el ezeket a feladatokat, 2015. óta pedig közvetlenül a Tárulás a fenntartója 

az intézménynek. A múlt hónapban meghozott döntések alapján a feladatellátás, ezzel 

együtt a fenntartás szerkezete / módja nem változik, azzal, hogy a továbbiakban 

„Központként” működik az intézmény.  

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

A jogszabályváltozás következtében tehát a társulási formában történő feladatellátás 

esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét bontani. 

Kondorfa Község Önkormányzata nem része a szentgotthárdi kistérség területének és 

eddig a szentgotthárdi önkormányzati társulásnak sem. A szentgotthárdi járásnak és a 

csörötneki székhelyű közös önkormányzati hivatalnak ugyanakkor igen. Kondorfa Község 

Önkormányzattal előzetes egyeztetéseket folytattunk a csatlakozás lehetőségeiről, amely 

alapján Kondorfa az 52/2015. számú határozatával meg is hozta döntését és az alábbi 

szolgáltatásokkal szeretne csatlakozni a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társuláshoz: 

- családsegítés, 

- gyermekvédelmi ellátás, 

- belső ellenőrzés, 

- közművelődés, 

- területfejlesztési feladatok, 

- környezet- és természetvédelem, 

- turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

- közmunkaprogram megvalósítása, 
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- valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó 

feladatok. 

 

A Társulási Tanács már tárgyalta és a 21/2015. számú határozatával támogatja 

Kondorfa Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társuláshoz a fenti feladatellátások vonatkozásában, azzal, hogy Kondorfa 

Község Önkormányzata is lakosságszám-arányos módon vegyen részt a szolgáltatások és 

az éves tagdíj finanszírozásában. A Társulási Tanács ezzel párhuzamosan valamennyi 

tagönkormányzatnál kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés 

2. számú melléklet szerint. A Társulási Megállapodás módosítása kizárólag valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozata alapján történhet. (A 

módosítást valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének legkésőbb november 

végéig el kell fogadnia, mert csak így lehet a szükséges változások engedélyezéséről 

határidőben, azaz 2015. december 31-ig gondoskodni.) 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 

A Képviselő-testület a 233/2015. sz. határozattal döntött arról, hogy a családsegítés, 

illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a továbbiakban is a Társulás által 

fenntartott intézmény keretében  kívánja biztosítani. 

 

Az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges a jogszabályi előírások -  a szociális  

igazgatásról  és a szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv – alapján.. Továbbá a 

módosítást indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A (2) bek és 

11. § ( 7) bek.., valamint a 111. § (26) bek. is, miszerint az alapító, módosító és 

megszüntető okiratokat ezen jogszabályi előírások alapján kell elkészíteni . 

 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. 

és 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kondorfa 

Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társuláshoz és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosító 

okirat jóváhagyásával elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását. 

Határidő: a Társulási Megállapodás módosításának hatálybalépésre: 2016. január 01., a 

hatálybalépés feltétele: valamennyi tagönkormányzat és Kondorfa Község 

Önkormányzata is jóváhagyja a Társulási Megállapodást 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  polgármester 

                törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2015. november 13. 

 

                                                                                                        …………….. 

                                                                                                         Huszár Gábor 

                                                                                                          polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

……………….. 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

1.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.)  A 

Társulás tagjai és 4.) pontjának megszövegezése 2016. január 01. időponttól a 

következőkre változik: 

 

„3. A Társulás tagjai: 

 

TÁRSULÁS TAGJA SZÉKHELYE KÉPVISELI LAKOSSÁGSZ
ÁM 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd, Széll 
Kálmán tér 11.) 

polgármester 8685 fő 

Alsószölnök Község 
Önkormányzata 

(9983 Alsószölnök, Fő út 24.) polgármester 379 fő 

Apátistvánfalva Község 
Önkormányzata 

(9982 Apátistvánfalva, Fő út 
143.) 

polgármester 407 fő 

Csörötnek Község 
Önkormányzata 

(9962 Csörötnek, Vasút út 5.)    polgármester 895 fő 

Felsőszölnök Község 
Önkormányzata 

(9985 Felsőszölnök, Fő út 409.) polgármester 574 fő 

Gasztony Község Önkormányzata (9952 Gasztony, Fő út 39.) polgármester 449 fő 
Kétvölgy Község Önkormányzata (9982 Kétvölgy, Fő út 2.) polgármester 128 fő 
Magyarlak Község 
Önkormányzata 

(9963 Magyarlak, Kossuth u. 
173.) 

polgármester 758 fő 

Nemesmedves Község 
Önkormányzata 

(9953 Nemesmedves, Fő út 
13/a.) 

polgármester 24 fő 

Orfalu Község Önkormányzata (9982 Orfalu, Fő út 51.) polgármester 70 fő 
Rábagyarmat Község 
Önkormányzata 

(9961 Rábagyarmat, Új út 1.) polgármester 774 fő 

Rátót Község Önkormányzata (9951 Rátót, Fő út 49.) polgármester 277 fő 
Rönök Község Önkormányzata (9954 Rönök, Alkotmány út 63.) polgármester 436 fő 
Szakonyfalu Község 
Önkormányzata 

(9983 Szakonyfalu, Fő út 20.) polgármester 379 fő 

Vasszentmihály Község 
Önkormányzata 

(9953 Vasszentmihály, Fő út 
66.) 

polgármester 354 fő 

Kondorfa Község 
Önkormányzata 

(9943 Kondorfa Alvég út 1.) polgármester 514 fő 

 

4. A Társulás lakosságszáma: 15103 fő” 
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2.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA, 2-10. 

pontjának megszövegezése 2016. január 01. időponttól a következőkre változik:  

 

„2.) szociális ellátási, azon belül: 

a.) családsegítés, 

b.) házi segítségnyújtás, 

c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d.) támogató szolgálat, 

e.) közösségi pszichiátria 

 

3.) gyermekvédelmi ellátás, 

4.) belső ellenőrzés, 

5.) közművelődés, 

6.) területfejlesztési feladatok, 

7.) környezet- és természetvédelem, 

8.) turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

9.) közmunkaprogram megvalósítása, 

10.) valamint az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó 

feladatok, 

 

A fentebb felsorolt feladatok ellátásában valamennyi Társulásban tag önkormányzat 

részt vállal kivéve: 

- a 2. b.) házi segítségnyújtás vonatkozásában Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata, Kétvölgy Község Önkormányzata, Orfalu Község 

Önkormányzata, Kondorfa Község Önkormányzata. 

- a 2.c.) – 2.e.) pont (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

közösségi pszichiátria) vonatkozásában Kondorfa Község Önkormányzata.” 

 

1.) A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A tagok 

szavazatainak száma 1. pontja az alábbiak szerint változik: 

 

„1. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Adott 

tagönkormányzat azonban kizárólag azon feladatellátást érintő kérdésben rendelkezik 

szavazati joggal, amellyel részt vesz a Társulás feladatellátásában.” 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Jelen módosító okiratot az alábbi Képviselő–testületek az alábbi minősített többséggel 

meghozott határozatukkal hagyták jóvá, és felhatalmazták a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata …./2015. 

Alsószölnök Község Önkormányzata …/2015. 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata …./2015. 

Csörötnek Község Önkormányzata …/2015. 

Felsőszölnök Község Önkormányzata …/2015. 
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Gasztony Község Önkormányzata …/2015. 

Kétvölgy Község Önkormányzata …/2015. 

Magyarlak Község Önkormányzata …/2015. 

Nemesmedves Község Önkormányzata …../2015. 

Orfalu Község Önkormányzata …../2015. 

Rábagyarmat Község Önkormányzata …../2015. 

Rátót Község Önkormányzata …../2015. 

Rönök Község Önkormányzata …/2015. 

Szakonyfalu Község Önkormányzata …../2015. 

Vasszentmihály Község Önkormányzata …../2015. 

 

Szentgotthárd, 2015. ……………. 

 

 

                ................................                                          ................................ 

              Huszár Gábor polgármester                                 Monek Zsolt polgármester 

      Szentgotthárd Város Önkormányzata                 Alsószölnök Község Önkormányzata 

 

 

 

           ...................................                            .................................... 

      Császár-Bartakovics Csaba polgármester                        Kocsis Zsolt polgármester 

      Apátistvánfalva Község Önkormányzata       Csörötnek Község Önkormányzata 

 

 

 

        ...................................               .................................... 

                Ropos Gábor polgármester                               Nagy Szabolcs 

       Felsőszölnök Község Önkormányzata      Gasztony Község Önkormányzata 

 

 

 

        .....................................                           ..................................... 

              Doncsecz András polgármester            Monek Gyula polgármester 

            Kétvölgy Község Önkormányzata                 Magyarlak Község Önkormányzata 

 

 

 

        ....................................                  ................................... 

                Mesics Ferenc polgármester              Goda Ilona polgármester 

       Nemesmedves Község Önkormányzata                   Orfalu Község Önkormányzata 

 

 

 

      ...................................                 .................................. 

    Háklár Gyula polgármester                     

       Rábagyarmat Község Önkormányzata                     Rátót Község Önkormányzata 
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      ...................................                  ................................... 

               Pékó Tamás polgármester                        Rogán Valéria polgármester 

            Rönök Község Önkormányzata      Szakonyfalu Község Önkormányzata 

 

 

 

     ........................................ 

                                                       Császár István polgármester 

                                             Vasszentmihály Község Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

 

Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 80. § 

(1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – 

annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenti kötelezettségének teljesítése 

érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű 

helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 

feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. 

A megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A helyi 

önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 

rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, 

módosítását követő harminc napon belül. 
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A jelenleg hatályos együttműködési megállapodást 2012. június 1-jén kötötték a felek, és 

néhány pontjában 2013. július 16-án módosították. A megállapodás szerződő felei: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a 

Német, a Szlovén és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok. 

 

Az együttműködési megállapodást és a 2013-as módosítás szövegét legutóbb 2014 

októberében vizsgáltuk felül, akkor nem kellett módosítani a szerződés szövegén. A 

megállapodást idén novemberben is felülvizsgálta a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal mint az egyik szerződő fél. A Hivatal a felülvizsgálat eredményeképpen 

megállapította, hogy a megállapodás tartalmát néhány helyen – elsősorban az 

államháztartási törvény változása miatt – módosítani kell. A törlendő szövegrészeket 

pirosan áthúzva, a beemelendőket kékkel, aláhúzva szedtük a szövegben. A megállapodás 

mellékletét képező szabályzatban nem eszközlünk változtatást, az maradna a 2012. január 

1-jétől hatályos szöveg (tájékoztatásul azonban mellékeltük). 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javasolt módosításokkal fogadja el a 

megállapodás új szövegét! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal  mint helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, és ez alapján elfogadja annak az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti szerződéstervezet szerinti új tartalmát. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt az így elfogadott új megállapodás aláírására. 

 

Határidő közlésre: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

Szentgotthárd, 2015. november 11. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15733720-2-18 

képviselője: Huszár Gábor polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

adószáma: 15813530-2-18 

képviselője: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

(a továbbiakban: Hivatal),   

 

harmadik részről a  

Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. 

adószáma: 16866067-1-18 

képviselője: Dániel Katalin elnök, 

 

negyedik részről a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. 

adószáma: 16866074 -1-18 

képviselője: Paukovits Helmut elnök, valamint 

 

ötödik részről a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. 

adószáma: 16867381-1-18 

képviselője: Samu Csaba  elnök, 

 

(utóbbi három a továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) 

 

között az alulírott napon és helyen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. §-ában meghatározott nemzetiség önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat ellátására, 

az alábbi feltételekkel: 

 

I. Fejezet 

A tárgyi és személyi feltételek biztosítása  

 

1. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartás 
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1.1.) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásához szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat munkaszervezete, a Hivatal útján. 

Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző 

illetve a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző koordinálja. 

 

1.2.) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a következő címen biztosítja 

a Nemzetiségi Önkormányzat székhelyét: 

a) a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Tótfalusi út 104. szám alatt, 

b) a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Alkotmány u. 49. szám alatt, 

c) a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szentgotthárd, Arany J. u. 3. szám alatt. 

Az Önkormányzat az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 

eszközökkel felszerelt helyiségeket ingyenes használatra biztosítja, a helyiségekhez, 

továbbá a helyiségek infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási 

költségeket költségvetésében megtervezi és viseli. 

 

1.3.) A Nemzetiségi Önkormányzat a részére biztosított ingatlant ingyenesen használhatja 

a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából, emellett az ingatlan oktatási, 

kulturális rendezvények, illetve tanfolyamok megtartására is használható. A Nemzetiségi 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használatba kapott ingatlan átalakításához az 

Önkormányzat előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások az 

Önkormányzatot terhelik. Ugyanakkor az Önkormányzat jogosult a használat gyakorlását 

ellenőrizni. A használati jogviszony megszűnésekor a Nemzetiségi Önkormányzat nem 

köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 

 

1.4.) A Nemzetiségi Önkormányzat – amennyiben a megalakíthatóság feltételeit 

teljesítették – a következő nemzetiségi önkormányzati választások után is a jelen 

megállapodásban foglalt feltételek szerint jogosult tovább használni az épületet (irodát) 

mindaddig, míg elhelyezése más helyszínéről az Önkormányzat nem gondoskodik. 

 

1.5.) Az Önkormányzat a Hivatal útján a testületi ülések előkészítése érdekében a 

Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével egyeztetve gondoskodik a meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések 

jegyzőkönyveinek elkészítéséről, postázásáról.   

 

1.6.) A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása a Hivatalban történik. 

 

1.7.) Az Önkormányzat valamennyi, 1.1.) - 1.6.) pontokban meghatározott 

feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket viseli – a Nemzetiségi Önkormányzat testületi 

tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználata költségei kivételével.  

 

1.8.) A jegyző – akadályoztatása esetén az általa megbízott,a törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelelő köztisztviselő – az Önkormányzat megbízásából és 

képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein, és jelzi, 

amennyiben törvénysértést észlel.  

 

II. Költségvetés készítése, végrehajtása és a vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok 

 

2. A költségvetés összeállítása 
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2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a 

nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

(a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell kötelezően tartalmaznia, így 

különösen: 

 az állam költségvetési hozzájárulása, 

 az Önkormányzat hozzájárulása, 

 a saját bevételek, 

 a támogatások, 

 a vagyonának hozadéka, 

 az adományok, 

 az átvett pénzeszközök, 

 általános és céltartalék, 

 működési és felhalmozási kiadások, 

 mérleg, 

 adósságkeletkeztető ügyletekről kimutatás. 

 

2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a Hivatal gondoskodik. 

 

1.3. A koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Hivatal Költségvetési csoportja 

az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A tájékoztatástért felelős a 

pénzügyi vezető. 

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a 

képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 24. §-a és 26. §-a alapján. A 

koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat 3 munkanapon belül 

tájékoztatásul megküldi a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnak. A határozat 

határidőben történő megküldéséért a nemzetiségi önkormányzat Elnöke felelős. 

 

2.3. A költségvetés elkészítéséhez szükséges információkat az elnök legkésőbb február 1. 

napjáig a költségvetés elkészítésében közreműködő Hivatal Költségvetési csoportja 

részére megadja. A Költségvetési csoport a költségvetést legalább két munkanappal a 

képviselő-testületi ülést megelőzően, de legkésőbb február 9-ig az elnök részére 

átadja. A Nemzetiségi Önkormányzat részéről felelős az elnök, a Hivatal részéről felelős 

a pénzügyi vezető. 

 

2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az elnök a képviselő-testületnek február 

15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év 

kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését 

hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be az Áht. 24. §-a, illetve 26. §-a 

alapján. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi 

Önkormányzat tájékoztatásul 3 munkanapon belül megküldi a Hivatalnak, felelős a 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
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2.5. Költségvetési határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A költségvetési 

határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel. 

Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az 

Önkormányzat nem tartozik felelősséggel. 

 

2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat újabb 

költségvetési határozatával módosíthatók. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat eredeti 

előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási 

előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell határozatát. A 

határozatnak teljes körűen tartalmaznia kell a bevételi és kiadási előirányzatokat. A 

módosításról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatásul 3 

munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. 

 

2.7. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetését, melyet az elnök jóváhagy az Áht. 28. § (5) bek. alapján a költségvetés 

képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül (Ávr. 33. § (1) és 

(2) bek.). Az elemi költségvetés elkészítését a Hivatal Költségvetési csoportjának a 

munkaköri leírásában a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatokkal megbízott ügyintézője készíti el, melyet a pénzügyi vezető ellenőriz. 

 

3. A költségvetés végrehajtása 

 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Hivatal. 

 

3.2. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 133. §-a alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 

önálló pénzforgalmi számlával rendelkezik, amit 2012. december 31-ig az Áht. 84. § (2) 

bek. alapján az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezet. A Nemzetiségi 

Önkormányzat vállalja, hogy költségvetési gazdálkodásával és pénzellátásával 

kapcsolatos minden pénzforgalmát a következő főszámláján bonyolítja: 

- Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866067 sz. főszámláján, 

- Német Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16866074 sz. főszámláján, 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 11747068-16867381 sz. főszámláján. 

 

3.3. Az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) közötti számítógépes 

összeköttetés miatt valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal és kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy fenti számú főszámlája felett a Bank felé kizárólagos rendelkezési 

jogosultsága a Hivataltól banki aláírásra bejelentett személyeknek van. A főszámla 

adatairól az elnöknek, illetve az általa meghatározott személy(ek)nek adathozzáférési, 

bankszámlaegyenleg tájékozódási lehetősége van. 

 

3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályait a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti külön 

szabályzat tartalmazza. 

 

3.5. A Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege, erről igény 

szerint, de legalább negyedévente a Hivatal adatot szolgáltat. A Nemzetiségi 
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Önkormányzat hozzájárul, hogy utalványozni csak a Hivatal által alkalmazott, írásbeli 

rendelkezésnek minősülő nyomtatványon lehet. 

 

3.6. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) a Nemzetiségi 

Önkormányzat főszámlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a 

felvett előleggel minden hónap utolsó munkanapjáig szabályos bizonylatok benyújtásával 

elszámol annak érdekében, hogy a könyvelésben a tényleges kiadásokat rögzíteni 

lehessen. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel. A Nemzetiségi 

Önkormányzat készpénzellátása (előleg felvétele) kezelése a Hivatal házipénztárára 

vonatkozó szabályzata alapján történik. 

 

3.7. Az előirányzatok terhére kifizetés csak a szabályszerű érvényesítés, utalványozás, 

(ellenőrzés) után történhet, az adótörvények, a bankszámlavezetésre vonatkozó 

jogszabályok és a számviteli előírások betartásával. Amennyiben a kifizetés a jogszabályi 

előírásokat megszegve történik, ennek tényét a bizonylatokon fel kell tüntetni, az 

esetleges jogkövetkezményekért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. 

 

3.8. A Nemzetiségi Önkormányzat felel az általa az államháztartás alrendszereiből kapott, 

nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

támogatási adatainak közzétételéért, valamint felel a törvényi előírások szerinti 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, támogatás, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó 

adatainak közzétételéért. Felelős a Hivatal részéről a nemzetiségi önkormányzatokkal 

kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző. 

 

3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi 

lebonyolításánál és elszámolásánál saját maga jár el. A Hivatal igény szerint a 

Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz a Nemzetiségi Önkormányzat 

ismert kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről 

szolgáltat pénzügyi adatot. A pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, 

elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Nemzetiségi 

Önkormányzat végzi, szükség esetén a Hivatal pályázatírójának közreműködésével. A 

Hivatal Költségvetési csoportja a pályázatokkal kapcsolatos kifizetésekkel, a 

pénzforgalommal és számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat látja 

el. A pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz, a vagyoni és számviteli 

analitikus nyilvántartáshoz szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke biztosítja. 

 

4. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása 

 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a havi pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatok 

bizonylatait minden tárgyhót követő 10-ig köteles a Hivatal Költségvetési csoportjának 

átadni. 

 

4.2. A Hivatal a tárgyhót követő 20-ig – július hónap kivételével – elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzat időszaki pénzforgalmi jelentését (PM info). 

 

4. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési csoportja az Áht. 87. § 

(1)-(2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi és 
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háromnegyed éves helyzetéről a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 

munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít, és azt az elnök 

részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve a 

koncepció készítésekor október 31-ig. A beszámolók elkészítéséért felelős a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője. 

 

4.3. A Hivatal az Áht. 91. § (3) bek. alapján elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat 

zárszámadását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a 

képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb 

április 25-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek 

április 30-ig. A zárszámadás elkészítéséért felelős Hivatal pénzügyi vezetője. 

 

4.4. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat elemi 

költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy. 

 

4.5. A Hivatal Költségvetési csoportja elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi 

költségvetési jelentéseit és mérlegjelentéseit is (Ávr. 169. § (2) (3) bekezdése szerinti 

ütemezésben) alapján április 20., július 20., október 20., január 20. ), felelős a pénzügyi 

vezető. 

 

4.6. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, költségvetési beszámolóját, időszaki 

információs jelentését és költségvetési mérlegjelentését az illetékes Minisztérium által 

kötelezően elrendelt nyomtatványok kitöltésével a Hivatal Költségvetési csoportja küldi 

meg a Kincstár felé, felelős a pénzügyi vezető. 

 

5. A vagyontárgyak kezelésének rendje 

 

5.1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges információkat és 

dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy 

felvételéhez kapcsolódó és a Hivatal Költségvetési csoportja számára átadott bizonylatok 

szolgáltatják. 

 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározása a Hivatal Leltárkészítési és 

Leltározási Szabályzata alapján történik. A leltározás során felmerült esetleges többlet 

vagy hiány megállapítása után a kivizsgálás és a felelősség megállapítása a Nemzetiségi 

Önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

 

5.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának selejtezése a Hivatal Selejtezési 

szabályzata alapján történik. 

 

III. Záró rendelkezések 

 

Jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat között a 2012. június 1-jén megkötött együttműködési megállapodás és az 

azt módosító, 2013. július 16-án megkötött megállapodás hatályukat vesztik. 
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Szentgotthárd, 2015. …………… hó … napján 

 

 

 

Szlovén Német Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat  Nemzetiségi Önkormányzat  Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

 P.H. P.H. P.H. 

 

 

 

Szentgotthárd Város Szentgotthárdi Közös 

 Önkormányzata Önkormányzati Hivatal 

 

 

 P.H.  P.H. 

                                            

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
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Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás rendjével 

kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 

törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a következők 

szerint határozzuk meg. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

I.1.A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási 

tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jog- és hatásköröket, a 

helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 

 

Ezen szabályzat hatálya kiterjed  

 a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábatótfalu, 

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzesés  

 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályaira. (Továbbiakban együttesen 

Nemzetiségi Önkormányzat.) 

 

Jelen szabályzat előírásait kell figyelembe venni a Nemzetiségi Önkormányzat 

gazdálkodása során minden esetben.  

 

Európai Uniós forrásból pályázati támogatás felhasználására is jelen szabályzat előírásai 

alkalmazandók, amennyiben jogszabály, egyéb jogi aktus, vagy a támogatási szerződés 

külön előírást nem határoz meg a támogatott számára. 

 

 

 

II.  

A gazdálkodással összefüggő feladatok 

 

 

II.1. Az operatív gazdálkodási jogkörök, az egyes jogköröket gyakorlók 

(kötelezettségvállaló, ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, szakmai teljesítésigazoló) 

feladatai 

 

II.1.1. Kötelezettségvállalás  
 

Kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok és az idegen pénzeszközként nyilvántartott 

Európai Uniós források terhére vállalt fizetési kötelezettség, így különösen   

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,  

 szerződés (megállapodás) megkötésére,  
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 költségvetési támogatás biztosítására, illetve vállalásról szóló, szabályszerűen 

megtett jognyilatkozat.  

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, továbbá minden olyan nyilatkozat, 

harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy 

nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít – kivéve a kezességvállalás és 

garanciavállalás eseteit, melyekkel kapcsolatos eljárásrendet jogszabály határoz meg – 

kötelezettségvállalásnak minősül.  

Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a fizetési kötelezettséget 

keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a 

kötelezettségvállalás meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 

 

A kötelezettségvállalás – a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – csak 

pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 

történhet. 

 

Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás 

 a gazdasági eseményenként 100.000,- Ft-ot el nem érő kifizetések,  

 jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, 
hatósági döntésen, vagy más fizetési kötelezettséget megállapító kötelező előíráson 

alapuló kifizetés, 

 továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások estében.  

 

A gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kötelezettségvállalásokra 

vonatkozó szabályok:  

 

A kötelezettségvállalás - gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő - 

dokumentumai:  

 számla, 

 egyszerűsített megrendelő, 

 kötelezettségvállalás bejelentő (melléklet szerint) 

A nem írásban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartására a DOKK könyvelési 

rendszerben a bejövő számlák részletező kimutatása szolgál. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartása 

 

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

A kötelezettségvállalás nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell 

vezetni. 

 

A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett 

kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha 

valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli 

nyilatkozattól függ. 

 

A kötelezettségvállalások nyilvántartását a munkaköri leírásában erre felhatalmazott 

ügyintéző vezeti. 
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A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző hetente két alkalommal – az utalási napokat 

megelőző nap – a Nemzetiségi Önkormányzat által vállalni kívánt kötelezettségek 

tekintetében a benyújtott dokumentumon írásban jelzi a Pénzügyi irodavezető felé a 

fedezet rendelkezésre állást, vagy annak hiányát. 

A kötelezettségvállalás nyilvántartó ügyintéző – nyilvántartás adatai alapján – 

haladéktalanul köteles jelezni a Pénzügyi Irodavezető felé, ha valamelyik kiemelt 

előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.  

 

A kötelezettségvállalások, azok teljesítése, így az egyes előirányzatok alakulásáról a 

Jegyző, a Pénzügyi Irodavezető és Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői félévente külön 

is egyeztetnek. 

 

 

II.1.2. Utalványozás  
 

Utalványozás a kiadási előirányzatok terhére történő kifizetés elrendelése. 

 

Utalványozni kizárólag abban az esetben lehet, ha: 

 a kötelezettségvállalás dokumentumai rendelkezésre állnak,  

 a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése az adott gazdasági eseményre 
vonatkozóan dokumentáltan megtörtént, 

 a teljesítés igazolását, az arra feljogosított személy írásban megtette, 

 az érvényesítő a gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenőrzést elvégezte, azt 

dokumentálta. 

Utalványozni készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódó bizonylat esetében csak az 

érvényesített eredeti bizonylaton, más esetben külön írásbeli rendelkezésen lehet. 

 

A – készpénzes fizetési mód kivételével – külön írásbeli rendelkezésként elkészített 

utalványon fel kell tüntetni:  

 az „utalvány” szót, 

 a költségvetési évet, 

 a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a 
számát, 

 a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

 a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel sorszámát 

 a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását, 

 az érvényesítés igazolását. 

 
Nem kell külön utalványozni: 

 a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, 

számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint 

 a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

 a fizetési számla vezetésével kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által 
felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat. 
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A külföldi pénznemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő forint értékén 

kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően 

haladéktalanul ki kell egészíteni. 

 

 

II.1.3. Ellenjegyzés  
 

Az ellenjegyzés  

A.) a kötelezettségvállaláshoz és  

B.) az utalványozáshoz kapcsolódik. 

A.) A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 

kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata 

rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó 

bevétel biztosítja a fedezetet, 

 a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni, 

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az 

ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, ill. 

amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kötelezettségvállaló, akkor az 

Elnököt. 

 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az 

ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az ellenjegyzését a 

„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” feljegyzéssel ellátni.  

 

B.) Az utalványozás ellenjegyzése a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, de a 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása során az utalványozás ellenjegyzését 

elvégezzük. 

 

Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult nem ért egyet az utalvánnyal, köteles azt jelezni az 

utalványozónak. Az ellenjegyzés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre 

írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az A.) pontban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

 

II.1.4. A teljesítésigazolás  

 

A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag 

igazolni kell  

 a kiadások teljesítésének jogosságát, 

 a kiadások összegszerűségét,  

 ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében 
annak teljesítését. 
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A bevételekre vonatkozóan nem kell a szakmai teljesítést igazolni. 

 

A teljesítés igazolás módja: a számlára fel kell vezetni a „Teljesítést igazolom”, vagy 

„Szakmai teljesítést igazolom” szövegrészt, vagy ilyen tartalmú bélyegzővel-, ill. 

dátummal és aláírással kell ellátni a dokumentumot, vagy külön teljesítés igazolás is 

kiállítható a szolgáltatás teljesítéséről / áru leszállításáról, az építési munkák teljesítéséről. 

 

Pályázati forrásból megvalósuló kifizetések esetében a pályázati azonosítót / támogatási 

szerződés számát fel kell tüntetni a számlán – vagy más módon – (szövegesen) hivatkozni 

kell a pályázatra. 

 

II.1.5. Érvényesítés  
 

A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

 az összegszerűséget, 

 a fedezet meglétét és azt, hogy 

 a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr., valamint a belső szabályzatokban 
foglaltakat betartották-e.  

 

Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az 

érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Ilyen 

esetben az érvényesítőnek az utalványrendeletre fel kell vezetni „az érvényesítés utasításra 

történt” szövegrészt. 

 

Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

 az érvényesítésre utaló megjelölést,  

 az érvényesítés dátumát és  

 az érvényesítő aláírását.  
 

Az érvényesítést az utalványrendeleten kell rögzíteni. 

 

 

II.2. Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 

II.2.1. Kötelezettségvállaló 
 

Kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat nevében az Elnök, vagy az általa 

jelen szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult a 

nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatai terhére. 

 

További felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

 

II.2.2.Utalványozó 
 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzatnál az Elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult 
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II.2.3. Pénzügyi ellenjegyző  
 

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárd Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatalának Pénzügyi Irodavezetője – távollétében, vagy összeférhetetlenség esetén - 

Pénzügyi Irodavezetőt helyettesítő költségvetési ügyintéző jogosult. 

 

II.2.4. Érvényesítő 

 

Érvényesítést csak a legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-

számviteli képesítésű dolgozó végezhet. A Nemzetiségi Önkormányzat esetében a 

munkaköri leírásában ezen feladattal megbízott könyvelési feladatokat ellátó költségvetési 

ügyintéző jogosult.  

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul.  

 

II.2.5. A teljesítésigazolás 
 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzatnál az Elnök, vagy az általa jelen 

szabályzatban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult, 

amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma külön nem jelöli meg a teljesítés 

igazolására feljogosított személyt. 

 

 

II.3. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és a szakmai 

teljesítésigazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §-ának  b.) pontja) vagy maga javára látná el. 

 

Az Ávr.-ben foglaltakra tekintettel 

 a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, továbbá 

 az utalványozó és az ellenjegyző 
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet! 

 

Az Ávr.-ben foglaltak szerint az érvényesítő személy nem lehet azonos 

 a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint   

 a szakmai teljesítést igazoló személlyel.  

 

 

III. 

A beszámoltatás és ellenőrzés szabályai 

 

A kötelezettségvállalásra és utalványozásra felhatalmazottak a félévente történő 

megbeszéléseken-, a pénzügyi ellenjegyző a heti gyakorisággal tartott irodavezetői 

megbeszélésen kötelesek szóban beszámolni ezen tevékenységükről, a FEUVE 

tapasztalatairól. 
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Amennyiben rendkívüli eseményről történik értesítés, arról külön jegyzőkönyv felvétele 

szükséges, melynek elkészítéséért a Jegyző felelős. 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályainak betartását, a 

jogszabályi-, és jelen szabályzatban foglalt előírások megvalósulását a belső ellenőrzés 

keretében a belső ellenőr bármikor jogosult vizsgálni, melynek tapasztalatairól jelentést 

készít. 

 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

Ez a szabályzat 2012. január 1-én napján lép hatályba. 

 

Szentgotthárd Város Jegyzőjének kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt 

előírásokat az érintettek megismerjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. január 5.  

 

 

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

 Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke                  Jegyző                                    
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1.sz. melléklet 

 

 

Nemzetiségi Önkormányzat: ……………………………………………………….. 

 

 

Kötelezettségvállalás bejelentése / pénzügyi ellenjegyzésre 

 

 

 

Kötelezettségvállalás száma: 

 

Kötelezettségvállalás tárgya:  

 

Szállító / szolgáltató megnevezése:  

 

Kötelezettségvállalás összege:   

 

Fedezet megjelölése:  

 

Dátum:  

 

Kötelezettségvállaló aláírása:  

 

 

 

 

Pénzügyi Iroda fedezet rendelkezésre állásának igazolása 

 

Fedezet / előirányzat megjelölése: 

 

Előirányzat még felhasználható összege: 

 

Ügyintéző ellenjegyzése: 

 

Dátum: 

 

 

 

Pénzügyi Irodavezető ellenjegyzése: 

 

Dátum:  

 

Aláírás: 
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Előterjesztés 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

 2015.   november 25 -i ülésére 

 

 

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület októberi ülésére a szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött 

szerződésre tekintettel a szolgáltató javaslatot tett a tárgyévet követő év élelmezési 

nyersanyag normáinak meghatározásához. 

 

A szolgáltató 2016. évi nyersanyagnorma emelést  javasol.  A JustFood Kft az előterjesztés 

mellékletében- élelmezési fogyasztói árindexek –a 2016. évre az alábbi emelést terjesztette a 

Testület elé. 

Csak a nyersanyagnorma módosul, a rezsiköltség a tavalyi szinten marad 72%.  

A 2016. január 1 – december 31-ig szóló nyersanyagnormák alapján megállapított eladási 

árakat a melléklet tartalmazza. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 240/2015. számú 

határozatában a nyersanyagnorma egységes 3 %-os emelését, valamint a változatlan 

rezsiköltséget fogadta el. 

 

Ugyanakkor Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést vállalkozó által 

ajánlott mértékben fogadta el.  

A vállalkozó kéri, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a mellékletben csatoltaknak megfelelően 

fogadja el a 2016. évi nyersanyagnormákat! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd s Térsége Önkormányzati Társulás 2016. január 1. és 2016. december 31. 

között a szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó 

nyersanyagnormákat az 1. számú melléklet szerint határozza meg.  

 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2016. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

Szentgotthárd, 2015. november 16. 

         

           Huszár Gábor 

             elnök 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015.november 25-i ülésére  
 

Tárgy: Javaslat a  polgármester jutalmazására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv. ) és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (Kttv. )  állapítja meg. A 2014. évben életbe 

lépő új szabályozás miatt jelentősen csökkent a polgármester jövedelme. A Mötv.és a Kttv.  

az illetmény rendezésére sem illetménykiegészítést, sem pótlékok megállapítását nem teszi 

lehetővé, erre egyetlen lehetőségként a jutalom megállapítása kínálkozik, amellyel az 

eredményesen és jól végzett munkát elismerheti a képviselő-testület. 

A polgármester úr 2015. évben is a város lakosainak megelégedésére végezte munkáját. 

Tevékenységének is köszönhetők azok a folyamatban lévő fejlesztések, melyek hosszabb 

távon is javítják a Szentgotthárdon élők lehetőségeit, életminőségét. Ilyenek az intermodális 

közlekedési beruházás (új autóbuszpályaudvar) megteremtése, Szentgotthárd szinte minden 

közlekedési útját érintő útépítéseket (javításokat), a műfüves pálya kialakítását, a parkolók 

építését, a várkerti és hársas – tavi fejlesztéseket, az energetikai felújításokat, a kutyamenhely 

kialakítását,  a Szentgotthárdon megvalósított fesztiválokat és rendezvényeket, a színház, a 

Zeneiskola, a Széchenyi Iskola egyes részeinek felújítását, a hotel beindítása érdekében 

folytatott munkát, a Szentgotthárdi Ipari Park Kft külföldiek kezében lévő üzletrészeinek 

megszerzését,    ezért méltánytalannak tartom , hogy a jogszabályi változások miatt egy 

városvezetőnek jelentősen kevesebb legyen a jövedelme. Ezért javasolom, hogy  a 

polgármester munkáját elismerve a vonatkozó jogszabályi rendelkezés és a bizottságok 

javaslatát figyelembe véve a képviselő-testület egyösszegű jutalmat állapítson meg  a  

polgármester úr részére.  

 

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése alapján: 

A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 

polgármestert megillető illetmény hathavi összegét. 

A jutalom  fedezeteként  Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében  2.692.000- Ft lett tervezve.  

 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását. 

 

Határozati javaslat  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Gábor   foglalkoztatási 

jogviszonyban álló polgármester részére 2015. évi eredményes munkája elismeréseként   

bruttó ........ - Ft egyszeri jutalmat állapít meg. 

     Határidő:  a kifizetésre 2015. november 30. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető          

 

 

Szentgotthárd, 2015. november 10. 

 

                      Labritz Béla 

                     alpolgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  

                               jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

 
Tárgy: Jubileumi XXX. Alpokalja Kispályás Labdarúgó torna ingyenes teremhasználat 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentgotthárd város és a Nyugat-Dunántúl együk legrégebbi hagyományokkal 
rendelkező labdarúgó teremtornája az Alpokalja Kispályás Labdarúgó torna. A 
rendezvény a 2015/16. évben ünnepli a 30. jubileumát. A rendezvény kiváló alkalom 
arra, hogy a környékbeli labdarúgók a téli bajnoki szünet alatti aktívan 
sportolhassanak, illetve a sportkedvelők a szervezett keretek közötti szabadidejüket 
hasznos eltölthetik, emellett az Alpokalja Kispályás Labdarúgó torna a város egyik 
leglátogatottabb sportrendezvénye évek óta a sportkedvelő városlakók számára.  
 
A rendezvény helyszínéül a megszokottakhoz hasonlóan a Szentgotthárd és Térsége Iskola 
Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának tornacsarnoka szolgál.  
Ehhez a 30. jubileumi alkalomhoz polgármesteri kezdeményezésként Szentgotthárd Város 
önkormányzatának a méltó hozzájárulását, a rendezvény támogatását kezdeményeztem. 
Ennek formája a terembérlet elengedése ebben az évben. A terembérlet a torna egyik 
legnagyobb költsége, melytől  ha az Önkormányzat eltekint, akkor az is biztosítható, 
hogy a 30. évforduló tiszteletére és alkalmából  a résztvevő csapatoknak nem kell 
nevezési díjat fizetniük. (Technikailag természetesen ez könnyítést jelent a rendezvény  
zavartalan lebonyolításhoz a kieső nevezési hozzájárulások miatt).  
A tornán maximálisan 32 csapat indulhat el ami 254 mérkőzést jelent a 16 játéknapon. A 
tavalyi évi tornán fizetett bérleti díjakból kiindulva ez 690000 Ft összeget vagyis ennyi  
önkormányzati támogatást jelent.  
A labdarúgó tornán való részvételhez előzetes email-es nevezés szükséges, várhatóan a 
korábbi évek tapasztalatai, illetve az előzetes helyzetfelmérés alapján a maximális 32 csapat 
részvétele várható. A bajnokságon elsődlegesen a térség labdarúgást kedvelői indulnak, de 
hosszú múltra visszatekintve a szlovén Hodos csapata is részese a viadalnak így nemzetközivé 
téve a tornát. 
 
(A labdarúgó torna versenykiírása és további információk az előterjesztés 1. számú 
mellékletében olvasható.)  
 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

1. Mi indokolja a döntést, miért szükséges?  
Országosan is figyelemre méltó egy harminc éves múltra visszatekintő városi 

sportrendezvény ami alapvetően és elsősorban a sportolást, a mozgás lehetőségének 

biztosítását jelenti főképp a szentgotthárdiaknak. Harminc évenként egy ilyen mérvű 

támogatás gesztus a település részéről. Természetesen ennek szükségszerűsége 

nincsen.  

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

feltételek?  
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A tornacsarnok rendelkezésre áll, más feltételt nem igényel. Pénzügyi szempontból 

bevételkiesést jelent az Önkormányzatnak az ingyenes teremhasználat biztosítása. 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  
Nem releváns. 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  
Ilyen mérvű támogatás nem válhat gyakorlattá és egyetlen olyan sportrendezvény sem 

látszik ami hasonló múltra tekintene vissza és így ilyen jellegű igénnyel a belátható 

jövőben előállhatna. Ennek megfelelően a legnagyobb kockázat a mostani gesztus 

gyakorlattá válása elkerülhető.  

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?  
Az Önkormányzat bevételhez jut a teremkiadásból, és a jubileumi tornán a 

csapatoknak nevezési díjat kell fizetni. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei: 
Nincs adminisztratív terhe. 

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

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja, hogy 
e kerek évforduló alkalmából  a XXX. Alpokalja Kispályás Labdarúgó torna helyszínéül 
szolgáló Széchenyi iskola tornacsarnokot Szentgotthárd Város Önkormányzata 
térítésmentesen biztosítja. A támogatás mértéke kiindulva a várható mérkőzésszámból  
……… Ft.  A szervezők kötelesek az Önkormányzatot a rendezvény támogatói között 
megjeleníteni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   
Szentgotthárd, 2015. november 25.  
                                           Huszár Gábor 

         polgármester 
Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

 

Tárgy: Kitüntetési rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  
Szentgotthárd Város Önkormányzat a Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV.27.) többször módosított 

önkormányzati rendelet kiegészítése a jelen előterjesztés tárgya. A kitüntető címek és díjak 

bővítését javasolom a „Polgármesteri Díszoklevél” kitüntető címmel. Kérem a cím felvételét 

és elfogadását a kitüntető címek sorába. 

 

Az új kitüntető cím megegyezik a Szentgotthárd Város Képviselő-testülete Díszoklevele 

kritérium többségével (kiknek adományozható, oklevél kinézete, pénzjutalommal nem jár), de 

eltér abban, hogy a polgármester saját hatáskörben az arra meghatározott 

személynek/közösségnek adhatja előzetes képviselő-testületi döntés/határozat beszerzése 

nélkül, az átadás ideje pedig nem kötődik augusztus 20-hoz – az év bármely időszakában 

átadható, és évente legfeljebb 10 kerülhet átadásra. 

 

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

rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat 

eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. 

- A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági hatásai: 

Társadalmi hatása: új kitüntető cím kerül bevezetésre, polgármesteri hatáskörben történő 

javaslattal és odaítéléssel. 

Gazdasági hatása: nincs. 

- A rendelet módosításának költségvetési hatása: 

Nem ismert. 

- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei: 

A rendelet tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet tervezet elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek nem fognak jelentősen 

növekedni. 

- Egyéb hatás: 

A rendelet tervezet elfogadásának egyéb hatása nincs.   

- A rendelet tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek biztosítása: 

A rendelet módosításának elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt. 

- A rendeletmódosításnak elmaradása esetén várható következmények: 
A rendelet módosításának elmaradása esetén nem kerül bevezetésre az újabb kitüntető cím. 

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását az 1. 

számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen. 
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Szentgotthárd, 2015. november 10. 

                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                           Jegyző 
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1.sz.Melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/… (…) önkormányzati rendelete  A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 

rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

42.§ 1., 3. pont alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének A kitüntető díjak alapításáról 

és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 18/2000. (IV. 27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §-a a következővel egészül ki:  

„1.§  (Szentgotthárd Város Önkormányzata a következő kitüntető címeket és díjakat 

adományozza:) 

„Polgármesteri Díszoklevél” Cím” 

 

2.§ A Rendelet a következő 8/D §-sal egészül ki: 

„8/D § 

(1) Polgármesteri Díszoklevél Cím adományozható azoknak a személyeknek-és vagy 

közösségeknek, akik/amelyek elismerésre méltó módon járultak hozzá Szentgotthárd 

fejlődéséhez; tevékenységükkel pozitív irányban járultak hozzá Szentgotthárd ismertségéhez, 

öregbítették a település jó hírnevét, tevékenységük eredményeképpen létrejöttek és / vagy 

megerősödtek emberi közösségek; munkájuk eredményeképpen megszerveződtek olyan 

társadalmi események, amelyek a település társadalmát erősebbé és egységesebbé tették. 

(2) A Polgármesteri Díszoklevélen a „Szentgotthárd Polgármesterének Díszoklevele” felirat 

valamint Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett címere látható, a kitüntetett neve és az 

elismerés adományozását indokoló teljesítmény leírása olvasható. Az oklevelet a 

polgármester írja alá. 

(3) A Polgármesteri Díszoklevélből évente legfeljebb 10 adományozható. 

(4) A Polgármesteri Díszoklevél átadása nincs meghatározott időponthoz kötve, de az átadás 

mindenkor ünnepélyes keretek között kerülhet sor. 
(5) A Polgármesteri Díszoklevéllel pénzjutalom nem jár.” 

 

3.§ A Rendelet 9.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„9. § (1) A kitüntető címek és díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a 

Polgármesteri Díszoklevél kivételével melynek adományozója a polgármester. 

(2) A kitüntető címek és díjak odaítélésére a Szentgotthárd Város Képviselő-testületének 

Díszoklevele és a Polgármesteri Díszoklevél kivételével ajánlásokat kell kérni a jelen rendelet 

9. § (4) bekezdésében meghatározottaktól.” 

 

4.§ A Rendelet 10. § a következő 10/B.§-sal  egészül ki:  

 „10/B. § A Polgármesteri Díszoklevelet a polgármester saját hatáskörében adományozza. Az 

adományozásról a következő képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő-testület 

tagjainak. A cím odaítéléséről feljegyzés készül ami tartalmazza legalább a kitüntetett 

szemmély nevét, az odaítélés indokát, a döntés dátumát.” 
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5.§ A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 

hatályon kívül kerül. 

 

Huszár Gábor                                                  Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester                                                        Jegyző 

kihirdetve: 

 

Indokolás: 

 

1.§ -hoz: az új önkormányzati kitüntetés megnevezését és jellegét tartalmazza: ez a kitüntetés 

egy Cím.  

 

2.§ -hoz: A Rendelet a jogszabály szerkesztési előírásoknak megfelelően 8/D § jelzéssel tud 

kiegészülni. A bekezdés leírja a címre vonatkozó legfontosabb kritériumokat, a kitüntethetők 

körét, az adható díszoklevél tartalmát, számát, jellegét. 

 

3.§-hoz a jelen módosítás miatt szükséges részletesen felsorolni, mely kitüntetés esetében ki 

hozza meg  adöntéseket. 

 

4.§ -hoz: Polgármesteri teendőit határozza meg a díj odaítélése során. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére. 

 

 

Tárgy:    Beszámoló a fizetőparkolók működéséről, illetve a fizetőparkolókról szóló 

rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

I. Beszámoló a fizetőparkolók működéséről: 

 

 

Az üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. megkülde beszámolóját a fizető-parkolók 

működéséről, amelyet az előterjesztéshez csatoltunk. A beszámoló tanulságos, számadatai 

szerint kb. 11,4 millió Ft-os éves bevételt hoz a SZET Szentgotthárdi Kft számára ami nem 

elhanyagolható. A beszámoló rra sajnos nem tér ki részleteiben, hogy mekkora kiadást jelent 

az üzemeltetőnek a rendszer működtetése. Sami pedig a legszomorúbb, hogy a 152/2015. sz. 

Képv. hat. 3. pontja alapján 2015. szeptember 01-ig 3 db automatát kellett volna üzembe 

helyeznie a társaságnak, a beszámoló 2. oldalának viszont leírták, hogy ez nemcsak, hogy 

nem történt meg 2015-ben, de  még 2016-ban sem tudják megvalósítani.  

Miután a fizető parkolási rendszernek csak másodlagosan fontos szerepe a város 

szempontjából bevételszerzés és elsődlegesen fontos a fizetőparkoló rendszer 

fogalomszervező szerepe, így Szentgotthárdnak mindenképpen az érdeke, hogy működjön 

ilyen parkoló rendszer a városban. Az már lehet megfontolás tárgya, hogy amennyiben a saját 

cégünk ezt nem tudja csinálni hiszen az automaták zökkenőmentes működésben tartása is 

gondot okoz, akkor 

a/ variáció: gondoljuk végig a fizetőparkolás más társasággal való elvégeztetését 

b/ variáció: a hiányzó automatákat szerezze be az önkormányzat és azokért kérjen bérleti díjat 

a SZET Szentgotthárdi Kft-től olyan formában, hogy a beszerzett automatákban összegyűlt 

bevétel Szentgotthárd Város Önkormányzatáé mindaddig amíg az önkormányzat által az 

automatákért kifizetett összeg be nem folyik. Azt követően az üzemeltető az önkormányzat 

számára bérleti díjat fizet a használatért. A beszerzés fedezhető a 2015. évre kért keretemelés 

összegéből. 

Más megoldás is elképzelhető, de az új automaták beszerzésétől nem lehet eltekinteni. .  

 

II. A fizetőparkolásról szóló rendelet módosítása 

 

 

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók műkődésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) 4. §-a 

szerint a Kék zónában várakozni csak jelen rendelet szabályai szerint lehet azzal, hogy a kék 

zónába az éves kedvezményes bérlettel rendelkező is parkolhat, ha a bérlet e rendelet szerinti 

kihelyezéséről gondoskodtak. A rendelet szerint viszont a kihelyezett táblákon a „Kivéve kék 
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zóna bérlettel rendelkezők”  feliratnak kell szerepelnie. A rendelet megengedi, amely 

egyébként a kék zónák bevezetésénél cél is volt, hogy a fizető parkoló bérlettel rendelkezők is 

várakozhassanak a kék zónákban, de a táblákon lévő felirat pedig már nem erről szól. Ezt az 

ellentmondást fel kell oldani és javasoljuk, hogy a várakozni tilos jelzőtábla alá a „Kivéve kék 

zóna, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezők”  felirat kerüljön. Ennek elfogadása esetén a 

helyi rendeletünket módosítani kell. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A rendeletben eredetileg is szereplő, a kék 

zónával kapcsolatos szabályok pontosításával szélesebb körben igénybe vehetik a 

gépjárművezetők a kék zónákat 

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: a kék zónákban való parkolási 

lehetőség pontosításának nincsen ilyen hatása   

Környezeti és egészségi következménye: nem jellemző 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Bizonyos adminisztrációs terhek csökkennek a 

kék zóna igénybevételénél a fizetőparkoló bérlettel rendelkezőknek nem kell váltani kék zóna 

bérletet. 

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a  területen a szabályozás és a kék 

zónák igénybevételével kapcsolatos ellentmondás megmarad 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és közlekedés szervezési, valamint a 

rendeletmódosításával kapcsolatos döntés meghozatalát. 

 

Határozati javaslat: 

                         Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a  fizetőparkolók működéséről, 

illetve a fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása című előterjesztést megismerte és az 

abban foglatakat tudomásul veszi. Ugyanakkor elrendeli a fizetőparkolási rendszer 

zökkenőmentes működtetése érdekében 3 db parkoló automata beszerzését.  

 

 

Szentgotthárd, 2015. november 12. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók 

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

rendelet módosításáról. 

 

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

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

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

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) (továbbiakban: R.) 2. § (1) 

bekezdését az alábbi  szerint módosítja 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az 1.§.(1) bekezdésében meghatározott területen lévő,  

Önkormányzat (továbbiakban fenntartó) által fenntartott egyes várakozóhelyeket fizető 

parkolóhellyé nyilváníthat. A fenntartó egyes területeket „kék zónába” sorolhat, ahol olyan táblát 

kell kihelyezni ami előírja, hogy várakozni tilos kivéve a kék zóna, illetve fizetőparkolási 

bérlettel  rendelkezőket.   A Kék zónába kell hogy tartozzon olyan terület, ami valamelyik 

meglévő kijelölt fizető parkolótól légvonalban 500 méteres távolságon belül helyezkedik el. A 

fizető parkolóhelyek felsorolását és díjövezeti besorolását továbbá a kék zónába tartozó területek 

felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza” 
 

 

2.§ A R. 3. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 
„3. § (3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta „Kivéve 

kék zóna, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezők” jelzőtáblával  kell ellátni.” 

 

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

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 

 

Kihirdetés napja: 
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Indokolás 

1.-2. §-hoz: a kék zónában kihelyezett tájékoztató táblák feliratának pontosításáról szól    

3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.  
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 223/2015. számú határozatával elrendelte a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. 

szám alatti, társasház udvarán lévő 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázs helyben 

szokásos módon történő meghirdetését bérbeadásra. 

Pályázati feltételek az alábbiak voltak: 

Bérleti díj: havi 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15. 

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

 

A garázsra az alábbi pályázat érkezett: Gombásné Bánfi Andrea 9970 Szentgotthárd, Deák F. 

u. 16. sz. alatti lakos, aki a vizes, salétromos, máló vakolatra hivatkozva magasnak találja a 

bérleti díjat. pályázata 1. sz. melléklet. A pályázat a meghirdetettnél alacsonyabb bérleti díjat 

nem jelöl meg csak azt írja, hogy szerinte aránytalanul magas az összeg. A beadvány 

alaposabb elemzése alapján kimondható, hogy a pályázó a pályázatunkra jelentkezik és bár a 

megjelölt bérleti díjat magasnak tartja és másikat helyette nem jelöl meg, így vélelmezhető 

annak elfogadása. Alacsonyabb bérleti díjért a helyiséget ismételten meg kellene hirdetni.  

SZET Szentgotthárdi Kft. tájékoztatása alapján az előzőekben felsorolt problémák 

időközben megszűntetésre kerültek, a máló vakolatot leverték, s újra vakolták a falfelületet, 

továbbá a beázást is megszűntették, ezért nem javasolják a bérleti díj csökkentését.  

T. Testület az alábbiakról dönthet: 

- Gombásné részére a meghirdetett áron kiutalja a Garázst, s amennyiben azt Gombásné 

mégsem fogadja el, akkor továbbra is meghirdeti bérbeadásra. (Határozati javaslat 1. pont) 

- Nem támogatja Gombásné kérelmét, s a korábbi feltételek szerint tovább hirdeti a garázst 

újabb pályázó reményében (Határozati javaslat 2. pont) 

Amennyiben a testület támogatja Gombásné Bánfi Andrea bérleti díj csökkentésére 

irányuló ajánlatát, úgy: 

 - garázst újból meg is hirdetheti kedvezőbb bérleti díjért (Határozati javaslat 2. pont), vagy  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó szabályairól szóló 32/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2,§. (2) bekezdése 

alapján: 

„(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.” 

A 2.§ (5) és (6) bekezdése kimondja:  

(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.  
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(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel.  

 

A garázs könyv szerinti bruttó értéke: 1.091.000.-Ft, becsült értéke: 1.091.000.-Ft.  

A megüresedett garázsokra is vonatkozik a fenti rendelet, s mivel van bérleti ajánlatunk az 

ingatlanra, s a bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, javasoljuk a 

mehirdetett bérleti díjon történő bérleti szerződés megkötésének támogatását.  
 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 

12. szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázsra Gombásné Bánfi Andrea 

9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 16. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés 

megkötéséhez járul hozzá a 223/2015. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati 

kiírásban szereplő feltételekkel és 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft/hó bérleti 

díjért. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

Amennyiben Gombásné Bánfi Andreával a bérleti szerződés megkötése mégsem jön létre, 

akkor a garázst újból, helyben szokásos módon meg kell hirdetni a korábbi feltételek 

szerint. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő- a Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám 

alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti.  

Bérleti díj: havi ………….-Ft+ÁFA, összesen …………….-Ft. 

A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.  

Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

A garázs folyamatosan, kerül meghirdetésre, s pályázat esetén az aktuális testületi ülésre 

kell beterjeszteni. 

 

 

Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft  közlése szerint. 

Határidő a közlésre azonnal, 1. pontban szerződéskötésre 2015. december 10. 

 

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2015. november 16. 

 

                                                                                                             Fekete Tamás 

                                                városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem:  

  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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J E L E N T É S 

 

a Képviselő-testület 2015. november 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: 

II.  

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

 1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2016. évre előterjesztve.(2015. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. Az alacsony infláció miatt bérleti 

díjak nem emelkedtek, térítési díjak felülvizsgálata márciusi ülésen volt.(2016.évre jövő 

márciusban kerül rá sor.) 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2015. évre elkészült a költségvetés háromnegyedéves beszámolója, melyben részletesen 

ismertetésre kerültek a Képviselő-testülettel a teljesítések. A beterjesztett 2016.évi 

koncepcióban a várható bevételek-kiadások kerültek beépítésre. 

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre került.  

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2016. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzését várhatóan a 

Képviselő-testület meghatározza a 2016. költségvetési rendelet januári tárgyalásán. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülésen került elfogadásra. (Ehhez képest változás nem történt.) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van. A Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról döntött: gépjármű lízing és 1,5 milliárd beruházási hitel erejéig. 

Az előterjesztés írásakor az előzetes adatszolgáltatás megtörtént. A beruházási hitelt az 

önkormányzat fedezet hiányában nem tudta igénybe venni. A gépjármű lízinget a szociális 

étkeztetés feladatellátáshoz igénybe vette az önkormányzat. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. (Októberi ülésen megtörtént) 
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A polgármester szabadsága 

2015.október  hó : 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

-  2015.10.25.- 2015.10.25 .         1 nap 

A ténylegesen igénybe vett szabadság :1 nap. 

2015.november  hó 

A 29/2015. sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott szabadságolási ütemterv 

Ténylegesen igénybe vett szabadság 

2015.11.16. - 2015.11.20.          5 nap  -   

A ténylegesen igénybe vett szabadság : 5 nap helyett 0 nap. 

2015 évi szabadság összesen ( 2014. 

évről áthozott+ 2015. évi alap- és 

pótszabadság összesen) 

2015.11.16. napjáig igénybe 

vett szabadság 

 2015. évben még 

kiadandó/ kivehető 

szabadság  

41nap 20 nap  21 

 Vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 

Ktttv. 225/C. § 

 (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről 

a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az 

ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 

megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 

szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

 

 

 

 



 
 

113 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. november 

 

Városüzemeltetés: 

 

építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 0 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

1 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

0 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 4 

Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

Településképi bejelentési eljárások: 0 

 

Két ülés között történtek - Városüzemeltetés 

2015. november 

 

 A „Kiemelt Projektfelhívás a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-5.7.0 

Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése Szentgotthárdon című 

projekt keretében különféle építési beruházás megrendelése - SZOI Széchenyi István 

Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái“ elnevezésű 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés teljesítése az 

előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően halad. Teljesítés határideje: 

2015. november 30. Kivitelező: TENDER Kft. (9700 Szombathely, Szófia út 20.)  

  

 A „Térinformatikai rendszer kialakítása Szentgotthárdon“ elnevezésű közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés teljesítése a szerződésben 

meghatározott ütemtervnek megfelelően halad. Teljesítés határideje: 2016. március 

17. Kivitelező: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.. (8000 

Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) 

 

 A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése” 

elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési 

Értesítőben megjelent. Ajánlattételi határidő: 2015. november 27.  
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 A Szentgotthárd-Farkasfa városrészen lévő Kultúrház tetejének felújítása 

folyamatban van. A teljesítés határideje: 2015. november 30. Kivitelező: Musits Bt. 

Gasztony 

 

 2015. november 10-én Szentgotthárd város útjainak téli üzemeltetési feladatai 

egyeztetése, valamint az együttműködési lehetőségek megbeszélése érdekében hó-

eltakarítási értekezletet tartottunk. Az egyeztetésen először az állami utak hó-

eltakarítását és síkosságmentesítését végző Magyar Közút Nonprofit Zrt. Körmendi 

Üzemmérnökségének vezetője tájékoztatta a megjelenteket a téli időszakra 

vonatkozó felkészülésükről. Ezt követően az önkormányzati utak takarításával 

megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. képviselői számoltak be a felkészülésükről. 

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét, hogy Szentgotthárdon a 

város közúthálózatának gerincét képező utak állami tulajdonú és kezelésű összekötő utak 

részei, azok városi átkelési szakaszai, ezért ezeken a városi utakon a síkosság 

mentesítés és hó-eltakarítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata (pl. 8-as számú 

főútvonal - Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út - Széll Kálmán tér, Kossuth L. – 

Kethelyi út, Mártírok – Széchenyi út – Tótfalusi út, Árpád út – Apátistvánfalvai út, 

Május 1. út - Hunyadi út (Május 1. út – Ady E. út között) – Ady E. út 

(vasútállomásig), Máriaújfalui út - Nyíres út). A SZET Szentgotthárdi Kft. hó-

eltakarítási és síkosság elleni védekezési ütemterv alapján végzi a téli útüzemeltetési 

munkáit. Síkosság-mentesítésre rendelkezésre álló gépeikkel, eszközeikkel csak az 

önkormányzati kerékpárutak és néhány veszélyes (beárnyékolt) útszakasz szórását 

tudják elvégezni folyamatosan. A többi önkormányzati úton sem az erre a célra 

rendelkezésre álló forrásból beszerezhető szóróanyag mennyisége, sem a gépparkjuk 

nem teszi lehetővé a folyamatos síkosság-mentesítést. A többi útszakaszon csak hó-

eltakarítás folyik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A hó-eltakarítás mindig 

fontossági sorrendben, az ütemtervnek megfelelően történik, nem érnek oda mindenhová 

egyszerre. A kézi hó-eltakarítás során az önkormányzati intézmények megközelítésének 

biztosítása, az önkormányzati területek előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és az 

autóbuszöblök takarítása, síkosság-mentesítése a SZET Szentgotthárdi Kft. feladata. Az 

ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt 

lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) takarítása, 

síkosság-mentesítése a tulajdonos/használó kötelessége. A családi házas övezetben ez 

általában nem jelent problémát, a tömbházaknál, főleg ahol a földszinten üzletek, az 

emeleten pedig lakások vannak tapasztalataink szerint itt gondot okoz, hogy ez kinek 

a feladata. Véleményünk szerint a közös képviselő feladat, hogy ezt a kérdést 

rendezze.  A rendelet betartása mellett, saját és más testi épségét védik meg azzal, ha 

ingatlanuk előtt valamilyen formában gondoskodnak a járda takarításáról, csúszás-

mentesítéséről. Kérünk mindenkit, hogy az adott időjárási, látási és útviszonyoknak 

megfelelően közlekedjen, a téli időjárási körülményekre felkészülve (pl.: megfelelő 

ruházat) és a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített járművekkel, a hosszabb 

utazási idő figyelembe vételével induljon útnak  

 

 Folyamatban van az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő zárt-

csapadékcsatorna hálózat (átereszek) mosatása (2640 fm-en).  Kivitelező: HEPI-HP 

Kft. Bucsu 

 

 Szentgotthárd Városa Önkormányzatának Képviselő-testülete 237/2015. számú 

határozata alapján támogatási szerződést kötöttünk a Horgász Egyesülettel az 
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egyesület által pályázaton elnyert, fűnyíró traktor vásárlására kapott támogatás  

kiegészítésére.  

 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó október havi bejárásain 

(ebben a hónapban háromszor) összesen 50 db hibás lámpatest javítását végezte el. 

További hét helyszínen hálózati (szakasz-, ill. kábelhiba, vagy fázis hiány) hibát 

állapított meg az általunk megbízott vállalkozó, amelyet a szolgáltató (E.ON Zrt.) 

részére bejelentett. A szolgáltató tájékoztatása szerint a működési zavarokat okozó 

hiba feltárása, illetve elhárítása már a legtöbb esetben megtörtént, illetve folymatban 

van.  Tájékoztatásul közöljük, hogy a város területén lévő közvilágítási berendezések 

aktív elemeinek (egyedi hibák) 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. 

 

 Elkészült a zsidai sportöltöző (kultúrház) tetőjavítási munkája. Kivitelező Németh 

Gábor ács Csákánydoroszló. 

 

 Megtörtént a Művelődési ház tető beázásának javítása. Kivitelező Németh Gábor ács 

Csákánydoroszló. 

 

 Megvalósult a zsidai temető bejáratától a ravatalozójához vezető kőzúzalékos út 

építése. Kivitelező UTPLAN kft Zalaegerszeg 

 
 

Két ülés között történtek - Pénzügy 

2015. november 

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 október 1-én:    499 900 452,- Ft 

 Bevételek október 1- október 31.:                       29 702 443,- Ft 
 Kiadások október 1- október 31.:                  - 282 588 298,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege október 31-én   247 014 597,- Ft. 

 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.  

Önkormányzatunknak 2015. december 15-i fizetési kötelezettsége a SZIP Kft 

megvásárlásának 2. részlete, 315 ezer euró. 

 

Az elmúlt időszakban az Állami Számvevőszék vizsgálódott az önkormányzat 100%-os 

tulajdonú Gotthard Therm Kft-jával kapcsolatosan. Az önkormányzati rendeleteket, a Kft-vel 

kapcsolatos testületi döntéseket (tagi kölcsön, kötvény) vizsgálta. A Kft-nél az előterjesztés 

mailto:villkasz@villkasz.hu
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időszakában folyik a vizsgálat. Első ellenőrzéssel kapcsolatos megbeszélésre várhatóan 

december 11-én kerül sor. 

 

 

Beszámolók, jelentések: 

 

- KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk  

- 2015. havi ÁFA bevallások, 2015. havi bevallások 

- 2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,  

- MÁK felé havi adatszolgáltatások küldése: 2015. augusztus havi PM info elkészítése 

A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormány- 

zatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. 

Továbbítása Kincstár felé. 

- Segélyek  kifizetése- elszámolása 

- Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása 

- Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt) 

 

 

Adóhatósági munka: 

 

Az adóhatósági munkáról részletes beszámoló készült a Jogi-, Pénzügyi-, és Városfejlesztési 

Bizottság ülésére. Ugyancsak beszámoló készült az adóigazgatási feladatokról a hivatali 

munkát bemutató előterjesztésben is. 

Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a 

gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz 

benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. 

 

Állandó feladatok:  

 

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás.  

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 
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SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük, 

és ha szükséges, korrigáljuk őket. 

 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 

- A 31/2014.(XI.27.) rendelet: a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 

közszolgálati  jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet  

 módosítására a mostani, 2015. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

- A  32/2014.(XI.27.) rendelet : a Telekadóról szóló önkormányzati rendelet 

módosítására a mostani, 2015. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

- A  33/2014.(XI.27.) rendelet :az Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati  rendelet 

módosítására a mostani, 2015. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

- A  34/2014.(XI.27.) rendelet : a   fizető parkolók működésének és 

      igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati  rendelet módosítására  a mostani,  

     2015. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 

               IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

Válasz képviselői felvetésekre 

2015. október 

 

Dr. Haragh László:  
 

SZET Szentgotthárdi Kft. által nyújtott szolgáltatások (elsősorban javítási, karbantartási 

munkálatok): 

 

 vízvezeték szerelés (csőtörés, dugulás elhárítás) 

 kőműves munkák (vakolás, hideg burkolás, falazás, betonozás) 

 faipari-, asztalos munkák 

 fűnyírás 

 sövénynyírás 

 zöld területek karbantartása 

 szállítmányozás (max. 1 t-ig) 

 költöztetés  

 lakatos munkák 

 hegesztés 

 takarítás 

 hideg aszfaltozás 

 festés, mázolás 

 szállás biztosítása  

 felelős műszaki vezetés 

 építési műszaki ellenőrzés 
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A fent feltüntetett szolgáltatások igénybe vétele esetén a következő elérhetőségeken 

keressenek bizalommal: 

 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

E-mail: szukics.monika@szet-kft.hu, gyokos.imre.gergo@szet-kft.hu, karsai.gabor@szet-

kft.hu 

Tel.: +36 94 553 023  

  

Szentgotthárd, 2015.november 18. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

mailto:szukics.monika@szet-kft.hu
mailto:gyokos.imre.gergo@szet-kft.hu
mailto:karsai.gabor@szet-kft.hu
mailto:karsai.gabor@szet-kft.hu
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VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. november 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 projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

került. Kifizetés megtörtént. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Rába szentgotthárdi 

szakasz árvízvédelmi 

fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-11-

2011-0006 

Vízügyi 
Igazgatósággal 

konzorciumi 

pályázat 

268/2011. 

 

Önk. 

projektrész: 

130.115.053,- 

 

Teljes: 

317.713.678,- 

Igényelt 

támogatás 

önk.: 

117.103.547,- 

Ft 
 

Teljes: 

304.702.173,- 

Ft 

 

Önkormányza

t: 

13.011.505,- 

 

Vízügy: 

0,- 

 

A projekt lezárult. Záró 
kifizetés megtörtént. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd térségi 

közösségi közlekedés 
fejlesztése 

NYDOP-3.2.1/B-12 

Konzorciumi 

pályázat: 

konzorcium vezető-

Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 
Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

SzakonyfaluKonzor

ciumi pályázat: 

konzorcium vezető-
Szentgotthárd 

tagok: Vasi Volán, 

Gysev, Alsószölnök, 

Felsőszölnök, 

Kétvögy, 

Szakonyfalu 

20/2013. 

 

 

 

 

 

 

215.598.919 Ft 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

198.365.124Ft 

0,- 

El nem 

számolható 

költség a Vasi 
Volán 

finanszírozása 

által valósul 

meg. 

A szentgotthárdi 

projektrész kivitelezésére 

vonatkozóan beszerzési 

eljárást folytattunk le. 

Nyertes kivitelező: UTPLAN 
’95 Kft. Teljesítési 

határideje: 2014. 11. 18. A 

kivitelezés megtörtént.  

 2. számú kifizetési kérelem 

beadásra került. A 

támogatási szerződés 
módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

június 30, elfogadása 

megtörtént. GYSEV 

területén a bontás lezajlott, 

a vasúti talpfák aprítása 
lezajlott. Az ÉNYKK 

konzorciumi partner részről 

a közművek kiváltása 

befejeződött. A 

pályaszerkezet építése 

megkezdődött. A 
támogatási szerződés 

módosítási kérelme 

benyújtásra került, az új 

teljesítési határidő 2015. 

október 31, elbírálás alatt. 

Műszaki tartalom 
módosítási kérelem beadás 

alatt. Határidő módosítási 

kérelem nov. 30-ra beadva, 

szállítóiról utósra váltási 

kérelem beadva, döntésre 

várunk. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-
4.10.0/A.-Széchenyi 

István Általános 

Iskola 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 

energiával 
(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

 

 

 

44.702.019,- 

 

7.888.590,- 

Kivitelezés befejeződött, 

Kifizetési igénylést 

benyújtottuk. Helyszíni 

ellenőrzés megtörtént. Záró 

kifizetés megtörtént. 

Helyi hő, és 

villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 

KEOP-2012-

4.10.0/A.-SZEOB 
Óvoda+Bölcsőde 

Önkormányzati 

intézmények 

megújuló 
energiával 

(napelem) való 

ellátása 

28/2013. 

 

 

 

24.132.178,- 

 

 

 

 

24.132.178,- 

4.258.620,- 
Kivitelezés befejeződött, 

Záró kifizetés megtörtént. 

Leader- Radnóti úti 

gyermek kalandpark 

 

LEADER 
134/2013 

 

 

8.000.000,- 

 

 

 

2.160.000,- 
 

Nyert! Játékeszközök 

telepítése befejeződött, 

minősítési okirat 
megérkezett. Helyszíni 

ellenőrzésnek megfeleltünk 

2015 tavaszán. Az utolsó 

kifizetési kérelem is 

megtörtént, már az összeg 

is megérkezett 2015 
áprilisában.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader- Hársas-tó 

Információs táblák 
Leader - 

 

 

1.289.050,- 

 

 

 

0,- 

Nyert! Kivitelezés és az 

átadó ünnepség is 

megtörtént. Az utolsó 

kifizetési kérelem 2015. 

júniusában pozitív 
elbírálásban részesült. Az 

összeg a Horgász Egyesület 

számlájára érkezik, akik ezt 

követően továbbítják felénk 

a korábban kölcsönként 

biztosított összeget. 

LEADER- 

Együttműködés a 

béke nevében 

(Vasvárral) 

MVH 57/2013. 
(III.22.) 

Közleménye 

- 25 000 000,- 

 

0,- 

A pályázat részben 

támogatást nyert. A 

megvalósítás megtörtént. 
Az első kifizetési kérelem 

pozitív elbírálásban 

részesült. Az összeget 

átutalták már.  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Leader gyógynövény Leader - 500.000,- 393.700,-  106.300,- 

Pályázat egy része nyert 

csak. Gyógynövénykert 

marketingköltségre 

nyertünk el kizárólag 

támogatást, amit 
megvalósítottunk (előadás 

és ehhez kapcsolódó 

projektelemek). A 

gyógynövénykert 

kivitelezését a főpályázó 

kezdte el pályázaton kívül 
megvalósítani számunkra. A 

kifizetési kérelem 

benyújtásra került, ami 

elfogadásra is került a 

Támogatáskezelő által 5%-

os csökkentéssel, melyet 

már el is utaltak 
számunkra. 

Máriaújfalu 

szennyvízelvezetése 
KEHOP-2.2.1/ 

231/2012. 

111/2013. 

192/2013. 

364.093.650,- 307.689.938,- 56.403.712,- 

1477/2014. (VIII.27.) 

Korm.hat. alapján a projekt 
KEHOP finanszírozásban 

részesül. 

Konzorciumi együttműködési 

megállapodás megkötésre 

került a NEFPI-vel. Pályázat 

beadása 2015 augusztus 14-én 
várható. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

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 pályázatot a  
 Támogató 2015.07.03-án 

kelt támogató levél szerint 

támogatásban részesítette. 

A pályázat 

megvalósításának 

határideje 2015.11.30. A 
pályázat keretében 7 

kerekasztal ülést, 3 

disszeminációs fórumot, 3 

energiatakarékos 

lakásüzemeltetés lakossági 

fórumot, 1 esélyegyenlőségi 

napot kell megszervezni a 
Járás településeinek, civil 

szervezeteinek, oktatási 

intézményeinek, stb. 

bevonásával. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 

Belügyminisztérium  

 1.500.000,- 

 

Digitális terepasztal szlovén 

nyelvű fejlesztése.  

A támogatás felhasználásának 

véghatárideje 2016. június 30. 

A pályázati összeg 2015.09.02-
án megérkezett az 

Önkormányzat számlájára. 

Kivitelezővel kapcsolatfelvétel 

megtörtént. Az előzetes 

árajánlatok alapján 214.500 Ft 

önerő szükségessé válhat 
2016-ban. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015. november 16-án 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 
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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 zárása megtörtént 

2012-ben, a fenntartási időszak 

zajlik. A pályázat keretében 

kapott előlegből 3819.03,- EUR 

nem került felhasználásra, ezt 
2015. júliusában visszautaltuk 

a Miniszterelnökség számára a 

finanszírozási szerződés 

alapján.  

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

Támogató Szolgálat 

pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.500.000.-

Ft/év 

8.500.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént 

Megvalósítás szakasza 

2015. évre szól   

A támogató 

szolgáltatás és a 

közösségi ellátások 

finanszírozásának 

rendjéről szóló 

191/2008. (VII.30) 

Kormányrendelet 

alapján benyújtott  

a Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása 

szolgáltatás pályázat 

NRSZH 43/2011 

8.150.000.-

Ft/év 

8.150.000.-

Ft/év 

- 

Szerződéskötés megtörtént  

Megvalósítás szakasza 

 

2015. évre szól  
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

pályázat 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

68/2009. 

1.688.280.-

Ft/év 

1.688.280.-

Ft/év - 
Szerződés 2015. december 31-
ig szól. 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítása 

„NYDOP-5.1.1/B-

11 

 

Szociális 

alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése” 

 

  

47/2011. TT 

határozat 

 

 

 

 

87.940.705.- 

 

 

 

 

79.146.634.
-Ft 

 10% + az 

óvodai feladat 

ellátási hely 

felújításának 

költségeinek 

100%-a 

Kivitelezés befejeződött. 
Műszaki átadás-átvétel: 2013. 

november 15-én zajlott le. 

Ünnepélyes projektzáró 

rendezvény: 2013. december 

11-én. Záró beszámoló 

benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban. Záró helyszíni 
ellenőrzés megtörtént március 

13-án.  

Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 

életmódprogramok a 

Szentgotthárdi 

kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2/11/3 

69/2012. KT 

határozat 
 

20/2012. TT 

határozat 

- - 

100% 
támogatási 

intenzitású 

Nyert!  

Programok megvalósítása 

megtörtént. Konzorcium 

partnerként vettünk részt a 
projektben, minden kifizetési 

kérelmünk pozitív elbírálásban 

részesült. A projektzárásra 

2015. augusztus 31-én került 

sor. Szinte minden 

vállalásunkat maradéktalanul 
teljesíteni tudtuk, jelenleg a 

fenntartási időszak elindítására 

várunk a Miniszterelnökség 

részéről. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Közbiztonság 

növelését szolgáló 

önkormányzati 

fejlesztsek 
támogatása 

Belügyminisztériu

m 
 

23.737.379,- 13.393.066,- 

10.344.313,- 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került 2014 

decemberében. A térfigyelő 

kamerákat a T-Systems 
üzembe helyezte. Összesen 15 

kamera került kihelyezésre. 

Vetőmag pályázat 
rászoruló 

személyek számára 

Magyar 
Élelmiszerbank 

Egyesület 

 

  

 

Az Élelmiszerbank 2015.03.16-
án vetőmag adományt adott át 

ingyenesen Szentgotthárd 

Város Önkormányzata számára 

azzal a céllal, hogy az 

Önkormányzat a létminimum 

közelében élő rászorulók 
ellátására fordítsa azt. 

A vetőmagok a szentgotthárdi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthonának földterületén 

kerültek elvetésre. Cukkíni 

termény ingyenes 

szétosztására július hónapban 
került sor. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Műfüves pálya 

pályázat 
MLSZ  

124.052.047,- 86.836.433,- 

37.215.614,- 

A pálya építése 2015. 

szeptember végére befejeződik. 

Ezt követően fenntartási 

költségek merülnek fel. A pálya 

körül járda kialakítása 
szükséges az állagmegóvás 

miatt. Esős, sáros időben a 

játékosok felhordhatják a sarat 

a pályára, mely rontja a pálya 

minőségét, növeli a fenntartási 

költségeket. Az MLSZ 
nyilatkozata szerint van 

lehetőség a viacolor járda 

utólagos telepítésére, melyre a 

kivitelező megküldte 

árajánlatát. Az új teljes 

beruházási költség a kivitelezői 

és lebonyolítói díjjal növelve 
129 026 789 Ft lesz. A 

költségek növekedése miatt 

szükség lesz az 

együttműködési megállapodás 

2. számú mellékletének 

módosítására. Aláírást 
követően az önkormányzatnak 

a többlet különbözetet ki kell 

fizetnie, amely 1 467 104 Ft. 
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CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

1. világháborús 

szobor felújítás 

Közép- és Kelet-
európai 

Történelem és 

Társadalom 

Kutatásáért 

Közalapítvány 

206/2015 

2.753.360,- Ft elbírálás alatt 

753.360,- Ft 

A pályázat keretében az 

elhanyagolt, forráshiány miatt 

nem megfelelően gondozott 

első világháborús emlékművek 

állagmegőrző karbantartására 
és felújítására lehetett 

pályázatot benyújtani. 

Szentgotthárd 2015. október 

13-án beadott pályázata a 

rábakethelyi Brenner János tér 

316 hrsz. 1. világháborús 
szobor felújítására vonatkozik, 

melynek elbírálása jelenleg 

folyamatban van. 
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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2015. november 25-i  ülésére 
 

Tárgy : Beszámoló  Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2015. évi Energia- 

              racionalizálási programterve teljesítéséről és a 2016. évi Energia-racionalizálási 

              programterv javaslata     

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunk önkormányzata 2004. évtől kezdődően készített középtávú energetikai stratégiai 

tervek alapján határozza meg és fogadja el a tárgyévre vonatkozó energia-racionalizálási 

programtervet. A 2011. – 2016. időszakra vonatkozó koncepciót a Testület a 303/2010. számú 

határozattal fogadta el. Az elfogadott középtávú koncepció alapján évente meghatározásra 

kerültek az önkormányzati intézmények következő évre vonatkozó energia-racionalizálási 

programtervei. 

 

A 2015. évi energia racionalizálási programterv teljesítése :  

- A Képviselő-testület 260/2014. számú határozatával fogadta el a 2014. évi energia-

racionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2015. évi energia-

racionalizálási programtervet.  

- Az önkormányzati intézményeknél és a polgármesteri hivatalban folyó energia 

racionalizálási munkákat és az energiafelhasználás ellenőrzését 2013. évtől a SZET 

Szentgotthárdi  kft munkatársaként dolgozó városi energetikus végzi. Figyelemmel kísérte 

városunk részére kedvező energetikai pályázatokat, az intézményeknél ellenőrizte az energia 

felhasználást, elemezte az energia számlákat, irányította a kisebb volumenű, főleg 

szabályozástechnikai beruházásokat,  továbbá a SZET Szentgotthárdi kft által üzemeltetett 

fűtési rendszerek (Gimnázium, Szakorvosi Rendelő) fűtéstechnikai karbantartási munkáit.  

A tevékenysége révén  keletkezett költség csökkenésekről, megtakarításokról a 2015. évi 

elszámolói számlák (EON-ÉDÁSZ Zrt, GDF SUEZ Zrt, VASIVÍZ Zrt, JAS Budapest Zrt) 

kézhezvétele után, a 2016. márciusi testületi ülésen számol be.  

 

2015. évi Energia racionalizálási programterv 1.pont 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos energia 

és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit, annak ellenére, hogy a legutóbbi 

közbeszerzési eljáráson elért földgáz árra két évre kötöttünk megállapodást. A jövő évi 

villamos áram beszerzése a Sourcing kft közreműködésével folyamatban van.  

 

2015. évi Energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése : 

A villamos energia és a földgáz szabadpiaci beszerzések adta ármérséklési lehetőségeinek 

kihasználása érdekében a Sourcing Hungary Szolgáltató kft-t bíztuk meg a közbeszerzések 

lebonyolításával. Eredményes tevékenységük következtében a villamos energia ára a 2014. 

évi 17,44 Ft/kWó + ÁFA összegről 2015. évre 16,97 Ft/kWó + ÁFA összegre csökkent. 
Tevékenységük további következményeként – szolgáltatót váltva – a GDF-Suez 2014. évi 

3,009 Ft/MJ + ÁFA alapára  helyett a JAS Budapest Zrt 2.284 Ft/MJ ÁFA főldgáz energiaárat 

fizetünk 2015. évben. Ez a gáztarifa csak a legnagyobb önkormányzati fogyasztókra 

vonatkozik (Vörösmarty Mihály Gimnázium, Gotthárd Therm kft), kisebb gázfogyasztókra az 

egyetemes tarifa érvényes.  

A 2016, 2017. évekre vonatkozó villamos áram és földgáz közbeszerzése – melyet évente 

közbeszereztetünk – továbbra is a Sourcing kft lebonyolításában  folyamatban van.  



 
 

133 

 

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 2. pont 

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB Játékvár Óvoda, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) belső világítási hálózatának korszerűsítése 

pályázati forrás felhasználásával. 

 

A 2015. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése 

Megfelelő pályázat hiányában csak a Zeneiskola emeleti részén történt világítási hálózat 

korszerűsítés. Ugyancsak történt előrelépés a Hivatal épületében ahol a Járási Hivatalnál 

történt felújítás az elektromos hálózatot is érintette és összességében biztonságosabbá és 

összességében kedvezőbbé is tette az épületben felmerülő költségeket – még ha ez 

közvetlenül nem is a Hivatalnál jelentkezik elsősorban. .  

 

A 2014. évi energia racionalizálási programterv 3. pont 

2015-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk 

tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi ( NYDOP, KEOP, stb). 

     

A 2015. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése 

Széchenyi Általános Iskola  „A” és „B” épületein KEOP-5.7.0/15-2015. projekt keretében, 

100 %-os támogatással,  homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje valósult meg, ezáltal a 

fűtési energia költségek cca. 20 %-os csökkenése várható. 

 

A 2015. évi energia racionalizálási programterv 4. pont 

A kisebb önkormányzati épületeknél továbbra is előtérbe kell helyezni az alternatív 

energiaforrások felhasználásának lehetőségét (napenergia, pellet, vagy faapríték fűtés). 

 

A 2015. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése 

A gázárak prognosztizált növekedésének elmaradása, sőt inkább azok kismértékű csökkenése 

miatt az alternatív (pellet, faapriték) energiaforrások alkalmazásának aktualitása háttérbe 

szorult. 

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 5. pont  

Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) energetikai berendezéseinek tervszerű 

karbantartására megállapodás kötése a SZET kft-vel 

 

A 2015. évi energia racionalizálási programterv 5. pont teljesítése 

Az önkormányzati intézmények energetikai berendezéseinek tervszerű karbantartására 

egyelőre nem külön megállapodás jött létre a SZET Szentgotthárdi kft-vel. hanem az 

intézmények energetikai berendezéseinek karbantartását a kft eseti megbízások alapján 

végezte.  

 

 

2015. évi energiaracionalizálási program 6. pont 
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A közvilágítási hálózat korszerűsítésének, energiafelhasználása csökkentésének lehetőségeit 

2015. évben is vizsgálni célszerű, különös tekintettel a Szentgotthárd-Luzern energiaváros 

projektre, illetve a lámpatestenként vezérelhető LED világítótestekre. 

A 2015. évi energiaracionalizálási program 6. pont teljesítése 

Az október 2-án forgalomba helyezett  Szentgotthárd várkerti 42 férőhelyes parkoló 

közvilágítása teljes egészében alacsony energia igényű LED lámpákkal valósult meg. 

Ugyancsak LED világítótesteket oldottuk meg a várkerti sétány közvilágítását is.  

A 186/2015. számú  képviselő-testületi határozatnak megfelelően közbeszerzési eljárást 

indítottunk, 1570 db LED világítótest felszerelésére. A kiírás szerint a vállalkozó költségén 

megépített és üzemeltetett közvilágítási rendszerért havi bérleti díjat fizetne önkormányzatunk 

és a felhasznált villamos energia díját. A 180 hónap futamidőre vonatkozó bérleti díj a  48 % 

villamos energia megtakarításból finanszírozható, így a korszerűsítés városunk részéről 

forrást nem igényel. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása az MJ Kanizsa Consulting 

közbeszerzési szakértő bevonásával történik. 

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 7. pont  

Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség esetén - 

külső szakérték bevonásával.  

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése 

Az energiaváros projekt iránymutatása alapján, LED világítótestek felszerelésével 

korszerűsítjük Szentgotthárd város teljes (1570 db) közvilágítási hálózatát, ami 48 % energia 

megtakarítást eredményez.  

Önkormányzati ingatlan bérbeadása révén villamos energiát termel a  Carpathia Zrt 

beruházásában épült 300 kW teljesítményű kisvízi erőmű.  

Előkészítés alatt áll a 2 x 150 kW teljesítményű napelemekkel épített naperőmű park 

létrehozása.  

Önkormányzati intézmények homlokzat hőszigetelésével, nyílászáró cseréjével szintén 

jelentős energiafelhasználás csökkenés érhető el.  

A Széchenyi Általános Iskola üvegportálja mögé szerelt monitoron nem csak a 

levegőtisztaság, hanem az energiafelhasználás adatai is megjeleníthetőek.  

Az energia racionalizálási beruházásokról rendszerese tudósít a helyi média. 

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 8. pont  

Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti rendszerének 

kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.   

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 8. pont teljesítése 

Pályázati lehetőség, illetve saját forrás hiányában e téren előrelépés nem történt. 

 

2015. évi energia racionalizálási programterv 9. pont 

A közvilágítási hálózat karbantartási feladatainak ellátásánál meg kell keresni a SZET 
Szentgotthárdi kft bevonásának lehetőségét – ezzel is törekedve arra, hogy minél több 

energetikával kapcsolatos feladatot tudjunk saját magunk ellátni településen belül. 

  

2015. évi energia racionalizálási programterv 9. pont teljesítése 
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A közvilágítási hálózat karbantartására 2015. évre a SZET Szentgotthárdi kft-től, helyi 

vállalkozótól (Vincze József) és további két gazdasági társaságtól kértünk árajánlatot. A 

legkedvezőbb ajánlatot sajnos nem a SZET Szentgotthárdi kft adta.  

 

A jövőben lehetséges energiaracionalizálási irányok: 

 

- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása, a közüzemi tarifák időleges háttérbe 

szorulása és egyéb világpiaci okok miatt a következő években  az energia árak emelése 

várható. Tekintve, hogy az önkormányzati intézmények jelentős energia felhasználók, ezért az 

áremelkedések önkormányzatunknak jelentős, évente akár 5 – 10 MFt  többletkiadást is 

jelenthetnek.  

- Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell keresni, amelyikbe 

energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszthető. Pl.: intézmények korszerűsítése, 

melyek segítségével elsősorban az Arany János  Általános Iskola, a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium régi épülete, a Színház,  a Hivatal épülete. 

- Emlékeztetőül, az ismert energetikai felmérési tervünk szerint, az intézményeink energia 

költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia, 

míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb 

megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne 

elérni.  

A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hővesztességeinek a csökkentésével, a 

fűtési körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása 

révén és  a termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.  

Az épületek  falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os  csökkenését 

eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % 

hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás 

kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést,  míg a termosztatikus radiátor 

szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés 

mellett.  

Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 

1.5 év alatt megtérül - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést 

leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárok hőszigetelésének 

javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület 

szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos 

beszerelésével lehetne elérni.  

 

- Az energetika területén a továbbiakban is kiemelten kell foglalkozni az alternatív 

energiaforrások, így a napelemek további alkalmazásának  lehetőségeivel.  

 

- Intézményeink energetikai berendezéseinek üzemeltetése során jelentős energia 

vesztességet tud okozni a tervszerű és folyamatos karbantartások elmaradása is. A 

SZET Szentgotthárdi  kft fontos feladata kell, hogy legyen a felügyelet, üzemeltetés 

mellett az eszközök szervezett karbantartása is. Az ehhez szükséges forrásokat a jelentős 

költségmegtakaríthatóság érdekében, önkormányzatunknak biztosítania kell. 

 

- Megállapítható, hogy az elmúlt évek tudatos energia gazdálkodása és az Energia-

racionalizálási programtervek jelentős költségmegtakarítást hoztak városunknak.  

Viszont az is megállapítható, hogy még messze nem merítettünk minden lehetőséget ezen 

a téren. A programterv teljesítéséhez több és kedvezőbb pályázati lehetőségre továbbá 

jelentősebb önkormányzati forrásra lenne szükség. 
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Az energia racionalizálást lehetővé tevő  beruházások kényszerű elhalasztása, nem megfelelő 

ütemű megvalósítása miatt több millió Ft-os  költségvetési pénz vész el  évente az 

önkormányzati intézmények rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig  pazarló 

energiafelhasználása miatt.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az energetikának a következő években az eddigieknél nagyobb szerepe lesz, azzal 

folyamatosan továbbra is foglalkozni kell. Ehhez nyújt segítséget a 303/2010. 

határozattal elfogadott, 2011. – 2016. évekre vonatkozó  Energetikai Stratégiai terv, ami 

– mint azt az előző, 2004 – 2010. közötti időszakra vonatkozó is mutatja - több 

önkormányzati ciklust ível át.  

Határozati javaslat 
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  önkormányzati 

intézmények   2015. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült 

beszámolót és az 1.sz. mellékletként csatolt, az Energetikai Bizottság által javasolt, 2016. 

év végéig szóló,   Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.  

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 

2015. évi Energia-racionalizálási Programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, 

az 1.sz mellékletként csatolt 2016. évi Energia-racionalizálás Programtervet az alábbiak 

szerint …………………….…….……………………………javasolja megváltoztatni 

Határidő : azonnal 

Felelős :   Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. 11. 13.  

 

                                                                                                    Fekete Tamás  

                                                                                             városüzemeltetési vezető     

Ellenjegyezte :  

                              Dr Dancsecs Zsolt 

                                       jegyző    
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1. számú melléklet 

Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv 

javaslata 2016. év végéig 

 

1./ Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos 

energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit.  

 

2./ Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB Játékvár Óvoda, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) belső világítási hálózatának korszerűsítése 

pályázati forrás felhasználásával. 

 

3./ 2016-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk 

tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését 

eredményezi. 

     

4./ Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények 

(SZEOB, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium, 

Polgármesteri hivatal, Színház, Művelődési ház) energetikai berendezéseinek tervszerű 

karbantartására megállapodás kötése a SZET Szentgotthárdi kft-vel 

 

5./ A közvilágítási hálózat korszerűsítésének, energiafelhasználásának csökkentése érdekében,  

2016. évben célszerű megvalósítani a 2015. évben közbeszereztetett LED lámpás műszaki 

tartalmat. 

 

6./ A közvilágítási hálózat karbantartási munkái ellátásánál figyelembe kell venni a SZET 

Szentgotthárdi kft – mint önkormányzati vállalkozás – nyújtotta gazdasági előnyöket. 

Amennyiben a SZET Szentgotthárdi kft a LED-es közvilágítás karbantartása támasztotta 

szakmai feltételeket teljesíteni tudja, akkor alvállalkozóként szerepet kaphatna. 

        

7./ Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energia hatékony, 

korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése – szükség esetén - 

külső szakérték bevonásával.  

 

8./ Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti 

rendszerének kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.   
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Jelentés 

a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról. A program 

           pontjainak felülvizsgálata, frissítése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Minden évben áttekintjük a Fenntartható Fejlődésért létrehozott szentgotthárdi 

programunknak, közismertebb nevén a „Zöld Szentgotthárd” programnak az állását és 

folyamatosan gondolkodunk annak továbbfejlesztésén, aktualizálásán.  

E testületi anyag első fejezete az elmúlt évben történtek bemutatása, második része a 

továbbfejlesztés lehetőségének vizsgálata. A feladat gazdája az Önkormányzati Erőforrás 

Bizottság.  

 

                                          

Beszámoló 

 

2011 szeptemberében fogadta el Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon programot  

1. „Zöld” intézmények 

1.1. Az önkormányzat egyik feladata, hogy intézményei minél kisebb negatív hatással 

legyenek a környezetünkre. Ez az energiahatékonysági felújításoktól kezdve a papírhulladék 

mennyiségének lecsökkentésén át az iskolákban a környezettudatosságra nevelésig sok 

mindent magában foglal. Ebben az évben ezen a területen a legfontosabb lépés a Széchenyi 

Iskolában elkezdett és lassan be is fejeződő energiaracionalizálási munka melyet pályázati 

pénzből nagyon gyors ütemben sikerül megvalósítani. Jelentősen csökkenni fog a fűtés hiszen 

a teljesen elavult épületet szigetelik, teljes nyílászáró cserét valósítunk meg. Jól működnek a 

több intézmény épületére is felszerelt napelemek, érezhetően jelentős mértékben csökken az 

elektromos áram felhasználásának költsége. Környezettudatosságra nevelhet az a kijelző is 

ami szintén a Széchenyi Iskola bejáratánál volt elhelyezve és mutatta az épület 

szomszédságában lévő légszennyezettséget mérő állomáson mért adatokat – mutatva az 

aktuális állapotot a tanulóknak is. Most a felújítás során ugyan eltűnt és a környezettudatos 

szemlélettel kissé ellentétben olyan berendezés volt ami viszont rendkívül energia pazarlóan 

működött, de egy konszolidáltabb kijelzős formában továbbra is megmaradhatna.  

1.2. Az Önkormányzati Hivatal a zöld gondolattal, a fenntarthatóság biztosításával 

kapcsolatban ebben az évben alakított ki korszerű kerékpártárolót a hivatali épület mellett 

amivel rögtön el is nyertre a „Kerékpárbarát munkahely” címet is – ezzel is ösztönözve az 

épületben dolgozókat a munkába járás környezetbarát formájának segítésével. Emellett 

mindazok a korábbi tendenciák is folytatódtak, hogy papír helyett minél több esetben az 

elektronikus kapcsolattartás formáját válasszák a hivatalban dolgozók.  

1.3. Az „ökoiskola” program gondolata a korábban az intézményvezetőkkel kialakított 

kapcsolatok alapján tovább folytatódtak annyiban, hogy továbbra is voltak iskola- és 

óvodakertek, ahol a gyermekek ismerkedhettek a saját kiskert létrehozatalával és 

működtetésével. Az elemgyűjtő edények az iskolákban továbbra is megtalálhatók; a hulladék 

újrahasznosítása elsősorban papírgyűjtés formájában valamennyi iskolában feladat minden 

évben és hulladékszedésbe is sikerült a gyermekeket bevonni.  

2. Közösségi kert program 

2.1. A közösségi kert program lényege volna, hogy jelenleg funkció nélküli területeket 

használatba vehetnek kerttel nem rendelkező lakóközösségek, s azon saját fogyasztási célra 

növénytermesztést folytathatnak. A parlagon heverő földet az Önkormányzat biztosítaná. Az 

Akasztódomb tetején, a vízmű melletti összefüggő területen továbbra is vannak 
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magánszemélyek és civil szervezet (PRONAS) műveli a közösségi kertjeiket. Ebben az évben 

egy pályázat kapcsán az önkormányzat a SZET Szentgotthárdi Kft-vel és a Pszichiátriai 

Betegek Otthonával az intézmény földjén közösen az elnyert vetőmagok felhasználásával 

kezdtek zöldségtermesztésbe. A SZET Szentgotthárdi Kft a közmunkásokat is bevonta e 

feladat megvalósításába, az Intézet a betegeik egy részét kapcsolta be a termelésbe. Nagyon 

szép eredményt értek el, sok termést takarítottak be amit a szociálisan rászorultak között 

osztottak szét. A programba – a termelésbe - nem sikerült viszont bevonni a szociálisan 

rászorultakat, pedig ez is az egyik eleme lett volna a pályázatnak. A felhívások ellenére sem 

jelentkeztek a szociálisan rászorulók ezért kellett ezt végül a SZET Szentgotthárdi Kft-nek a 

közmunkásaival végeztetni a termelő munkát. Ettől függetlenül és e munka eredményeképp 

sok helyben termelt friss zöldség jelent meg Szentgotthárdon. 

2.2. A kertekben az esővíz összegyűjtése locsolás céljából egyre több helyen megvalósul. A 

fent említett szociális kertprojektnél is egy régi feltelt szemetes kút teljes kitisztításával és így 

újra használatba vételével kezdődött a munka és a kút vizével öntöztek egész nyáron át.  Nem 

csak a magántulajdonban lévő kerteknél és a közösségi kerteknél javasolt, hogy ne ivóvízzel 

öntözzék őket, hanem a közparkoknál is örvendetes volna ez. Ebben azonban előrelépés nem 

történt.  

 

2.3. A Szentgotthárdon már jelenlévő kiskertek, illetve ezek közössége is egyfajta közösségi 

kerti tevékenységet végez. Sajnos a terület tulajdonjogát  még az önkormányzat vezetőjének 

sőt a térség államtitkár országgyűlési képviselőjének sem sikerült végigvinni.  

2.4. Az őshonos gyümölcsfák terjesztése kívánatos cél lenne. Bár parkjainkba a tavaly 

megfogalmazott elképzelés szerint még nem őshonos gyümölcsfák kerültek de a parkokat 

gondozó SZET Szentgotthárdi Kft végre kertészmérnök végzettséggel alkalmazott kertészt – 

munkájának eredménye meg is mutatkozott akár az előbb említett vetőmagos pályázat 

levezénylésénél is, akár abban, hogy a parkokba idén ültetett fáknál a kertész véleménye és 

döntése alapján az ottani körülményeket jól bíró növények tudatos kiválasztására kertült sor. 

Az őshonos helyi termékeke sorában a Képviselő – testület próbált lépéseket tenni a helyi 

őshonosnak tekintett kormin szőlő értéktárba vetetése kapcsán. A fajta fennmaradása, 

megismerése, telepítése mint cél ezzel is elérhető.  

Továbbra is említhető  pozitív fejlemény, hogy a szentgotthárdi kertészeti árudában továbbra 

is árulnak őshonos gyümölcsfákat. 

3. Termelői piac, Helyi Termékek Boltja 

3.1. Egyértelműen a Zöld Szentgotthárd programnak köszönhető, hogy felmerült sőt néhány 

év alatt létre is jött a Szentgotthárdi Termelői Piac. Annak igazi élettel való megtöltése 

egyelőre még a jövő lehetősége bár használata elkezdődött. Sajnos a helyi termelők egyelőre 

nem jelentek meg igazi kínálattal.  

Ugyanakkor a kialakított létesítmény ma már minden kritériumnak megfelel. 

3.2. Egyelőre nem sikerült előre lépni a Helyi Termékek Boltjának kérdésében.  A Zöld 

Szentgotthárd pályázatra ebben az évben még jelölés sem érkezett. 

3.3. A szentgotthárdi térségben ebben az évben már végérvényesen  kialakult egy-egy termék 

előállításának Szentgotthárdon kívüli központja. A szeszfőzde, gyümölcsaszaló, 

tökmagolajütő, méhészetek mellett Felsőszölnökön elindult az almafeldolgozó üzem. Korábbi 

tárgyalásaink során tisztázódott, hogy milyen módon szállíthatnak oda kiskertjeikben 

megtermelt almát a szentgotthárdiak is. Visszajelzéseink szerint nagyon sok szentgotthárdi 

kistermelő jelent meg ott a kertjében termelt almával melyből egész télen, egész évben elálló 

egészséges almalét állítanak elő. Természetesen ezeknek is piaca lehetne a helyi termelői 

piac, illetve majd a Helyi Termékek Boltja.  

4. „Zöld” Filmklub 

4.1. A Csákányi Mozi vezetője kereste önkormányzatunkat a Zöld Filmklub moziban történő 

elindításának ötletével – az egyeztetések folynak ezzel kapcsolatosan.  
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4.2. Ettől az évtől biztosítottunk egy honlapot is – beindult a  Zöld Szentgotthárd honlap 

www.zoldszentgotthard.hu címen. 

5. Ami még szóba jön 

5.1. A „Nulla hulladék” mozgalomhoz formálisan még nem csatlakoztunk ugyan bár ennek a 

lehetősége egyre markánsabban körvonalazódik de magát a célt, hogy minél több hulladék 

hasznosuljon újra, több akciónk próbálja meg elérni. A tavaly kiosztott több ezer komposztáló 

ládában a belerakott zöldhulladékból sikerült kitermelni az első évi komposztot. Kár, hogy 

egyelőre nincsenek adataink arról, hogy milyen mennyiségű, korábban a kukákba került 

hulladék hasznosult ezzel a helyi kiskertek kistermelőit segítve. Ugyancsak megfelelően 

működik a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Pozitív, hogy nálunk már eltűntek a 

hulladékgyűjtő szigetek, a korábban oda kihordott hulladék tehát a zsákokba kerülhetett – 

minden esetre nem az árokpartokon és az erdőkben kialakult illegális lerakókban találkozunk 

velük – vagyis a szentgotthárdiak megtanulták, hogy hogyan kell ezt csinálni. A sárga zsákos 

gyűjtőnapokon a családi házas övezetekben szinte kivétel nélkül látatók a kirakott 

gyűjtőzsákok. Természetesen ehhez a a másik oldalon szükség van a jó színvonalon teljesítő 

közszolgáltatóra, a Müllex Közszolgáltató Kft-re is. A városi zöldhulladékunk – ami 

közparkjainkból, közterületeinkről kerül ki, az ebben az évben is komposztálásra kerül 

Ausztriában, az osztrák oldali Ipari Parkban. A tavalyihoz hasonlóan az idei beszámolóban is 

azt mondhatjuk, hogy mindaz, amit ebben a körben 2011-ben megfogalmaztunk hosszú távú 

célként, az már most megvalósulni látszik. 

5.2. A legjelentősebb rendezvény a zöld gondolat jegyében a Zöld Szentgotthárd rendezvény 

volt ami egyszerre volt konferencia, gasztronómiai bemutató, vadászati bemutató, 

bárányfesztivál és burgonyás ételek fesztiválja. Ma már része állandó rendezvényeinknek. 

5.3. Ami a program közlekedési részét illeti Szentgotthárd 2015-ben Kerékpáros barát 

település címet nyert el ami a kerékpározókat segítő rendszereinknek, a megépült 

kerékpártárolóknak  köszönhető – no meg annak, hogy nagyon sokan használják ezt a 

közlekedési eszközt. Ebbe a sorba illik az a folyamat, hogy a gépjárművek megfelelő 

elhelyezésére a város központjában új megoldásokat találtunk ezzel  a közlekedők helyzetét 

javítottuk, a közlekedés szervezését segítettük. Az intermodális közlekedési központ 

létrehozatalával (az új autóbusz pályaudvar kialakításával) az autóbuszos és a vasúti 

közösségi közlekedés feltételeit javítottuk.  Idén is volt  Európai Mobilitási Hét és  

autómentes nap Szentgotthárdon, bár ennek csak jelzésértékű jelentősége volt.   

5.4. Nem vezettünk be helyi pénzt egyelőre. A témát viszont alaposan körbejártuk, megoldási 

lehetőségeket vetettünk fel és vetettünk el. További lépés nem történt.   

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013 novemberében a 

Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati 

megvalósítása érdekében kezdeményezett  Zöld Szentgotthárd Mozgalom szervezése egyelőre 

nem indult el.  Az akkor megfogalmazott egyes akcióterületein azonban történtek lépések.. 

 

A Zöld Szentgotthárd Mozgalom állandó akcióterületei: 

- Programszervezés: Zöld Szentgotthárd rendezvények továbbvitele, bővítése, amiben a 

legnagyobb szerepet a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek szántuk elsősorban a Zöld 

Szentgotthárd szeptemberi rendezvényén megvalósult bár ebben jelentős szerepet játszottak 

egyéb szervezetek is: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Vadásztársaságok, Civil 

Fórum. . 

- Internetes megjelenés: Zöld Szentgotthárd honlap elkészült és működik.  

- Új Zöld Filmklub szervezése a partner Csákányi Mozi pozitív, kezdeményező 

hozzáállásával elkezdődött. a Szentgotthárdi SZET Kft-t kell megnyerni. A filmklub mellett 

javasolható a témához kapcsolódó előadások, tanfolyamok elindítása e gondolatkör jegyében.  

- Zöld Szentgotthárd Klub „A másként gondolkodóknak” akcióterületen sajnos semmiféle 

lépés nem történt.   

http://www.zoldszentgotthard.hu/
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- Zöld Szentgotthárd Alap létrehozása: ami a későbbiek során jöhetne létre a programok 

költségeinek fedezésére, szórólapok, propagandaanyagok elkészíttetésére, konferenciák 

költségeire, pályázati önrész biztosítására nem valósult meg 2015-ben. 

- Zöld Szentgotthárd gondolat és a fiatalok: az új generáció tagjainak, szervezeteinek 

bevonása az ifjúsági referens és a szentgotthárdi iskolák vezetőinek segítségével az elmúlt 

hónapok fejleményeit látva azt mondhatjuk, hogy jó úton haladhat bár eredményei nem ebben 

az évben jelentkeznek. 

- A Zöld Szentgotthárd-gondolatot megjelenítettük minden olyan, Szentgotthárd jövőjét 

meghatározó dokumentumokban, mint a településszerkezeti terv,  az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia, stb. 

Összességében elmondható, hogy csak a fentieket végigolvasva áll össze, hogy mennyi 

minden történt azon a fontos területen amit a Fenntartható Fejlődés Programjában egy év alatt 

megtettünk. 

 

 

A “Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon” 

(Zöld Szentgotthárd) program felülvizsgálata, frissítése 

 

A Zöld Szentgotthárd Program frissítésére, kiegészítésére 2015-ben is teszünk javaslatot. 

Megpróbáljuk áttekinteni a napi információkat és híreket és megpróbáljuk azokat a 

programunkba integrálni. Erre vonatkozó javaslat olvasható az 1. számú mellékletben. Benne 

zöld színnel a javasolt új elemek, pirossal áthúzva a szerintünk már elavult, törölhető részek.  

 

Határozati javaslat 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Jelentés a Fenntartható 

Fejlődésért Szentgotthárdon program állásáról című testületi anyagot megismerte, az abban 

foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

 Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a Fenntartható Fejlődésért 

Szentgotthárdon program pontjainak felülvizsgálatát, frissítését a Jelentés 1. számú melléklete 

szerint elfogadja / a következő változtatásokkal fogadja el: ….. 

Határidő: a közlésre azonnal., a megvalósításra folyamatos.  

Felelős: Virányi Balázs biz. elnök 

              Huszár Gábor polgármester 

               Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

Szentgotthárd 2015. november 17. 

 

.Virányi Balázs sk. 

Biz. Elnök 

Ellenjegyzés: 
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1. számú melléklet 

2011 szeptemberében fogadta el Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon programot – közismertebb nevén a “Zöld 

Szentgotthárd” programot. Jelen dokumentum ennek a programnak a 2015. novemberi 

felülvizsgálatának eredményeként a Képviselő-testület által a …/2015. számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott, hatályos verziója. 

1. „Zöld” intézmények 

1.1. Az önkormányzat egyik feladata, hogy intézményei minél kisebb negatív hatással 

legyenek a környezetünkre. Ez az energiahatékonysági felújításoktól kezdve a papírhulladék 

mennyiségének lecsökkentésén át az iskolákban óvodában a környezettudatosságra nevelésig 

sok mindent magában foglal. 

1.2. Az Önkormányzati Hivatal pl. jelentősen visszaszorította a papírfelhasználását a 

képviselő-testületi ülések és azok előkészítésének teljes elektronizálásával, valamint az 

intézményekkel való kapcsolattartás elektronikus útra terelésével. E folyamatot segíti az is, 

hogy az elektronikus ügyintézés több területen is kötelezővé vált. A hivatalban megvalósul a 

papírhulladék szelektív gyűjtése, használtelem és akkumulátorgyűjtő került kihelyezésre. A 

radiátorokra szabályozót szereltettünk fel. Az Önkormányzati Hivatalban folytatni kell a 

papírhulladék szelektív gyűjtését, valamint a papírfelhasználás csökkentését az elektronikus 

kapcsolattartás előtérbe helyezésével. A papírfelhasználás további csökkentését szolgálná a 

teljes körű elektronikus dokumentumkezelés és iktatás bevezetése, melynek kialakítását, 

folyamatát érdemes lenne olyan hivatalokban (pl. Budapest Főváros XI. kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal) tanulmányozni, ahol ezt már sikeresen bevezették. Folytatni kell a 

világításkorszerűsítést, melynek során energiatakarékos fényforrásokat kell alkalmazni. 

1.3. Felvetődött az „ökoiskola” program gondolata is, melynek lényege többek között a 

fenntartható fejlődés propagálása a tanulók irányában, a jelenleg is működő településtisztasági 

akciók folytatása, újrahasznosított anyagokból készült tanszerek használata illetve annak 

népszerűsítése. Az oktatási intézmények vezetőivel a programunk elfogadását követően 

megismertettük a Zöld Szentgotthárd Program intézményekre vonatkozó részeit.  iskola- és 

óvodakertek létrehozása és művelése. jöttek létre, az alsó tagozatosokkal beneveztek az 

ugyancsak e programhoz kapcsolódó országos „Vesd bele magad” kiskerti kertészkedést 

megtanító programba, illetve a szentgotthárdi iskolások otthon is e program keretei között 

végeztek kerti munkát. Az elemgyűjtő edények az iskolákban megtalálhatók; a hulladék 

újrahasznosítása elsősorban papírgyűjtés formájában valamennyi iskolában feladat minden 

évben.  

1.4. Célunk az önkormányzati tulajdonú intézmények, cégek és épületek 

energiahatékonyságának javítása, a fajlagos energiafelhasználás és a káros anyag kibocsátás 

csökkentése, az elavult fűtőberendezések cseréje, az épületek hőszigetelése, mérhető és 

szabályozható fűtési rendszer kialakítása, a világítási rendszerek korszerűsítése, a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése. Ezen a területen részben már vannak szép 

eredményeink, hála számos elnyert pályázatnak, részben pedig jelenleg is megvalósítás alatt 

állnak frissen elnyert pályázatok. Itt különösen a KEOP pályázatokat említenénk, illetve a 

svájci Luzernnel közösen elnyert Energiaváros pályázatot, ami túlmutat intézményeink 

szintjén, és a lakosság tudatformálását is megcélozza. A Zöld Szentgotthárd program 

meghirdetése óta befejeződtek olyan intézményi átalakítások, amelyek a fűtési rendszer 

korszerűsödését eredményezték, hőszigetelés történt a bölcsőde épületében, illetve az orvosi 

rendelőknél, fűtéskorszerűsítés volt az említett két intézményen kívül az Arany János Iskola 

épületében és a gimnáziumban is kazánkorszerűsítés keretében. Pályázatot nyertünk 

épületeink napelemmel való felszerelésére, a bölcsőde épületében pedig napkollektorokat 

állítottunk be. Azzal, hogy Szentgotthárd lett Magyarország első Energiavárosa, 

összességében is látszik annak eredménye, amit a fenntartható fejlődésért tettünk. Intézményi 
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szinten a városi energetikus alkalmazásával, a környezetvédelmi tanácsnoki poszt 

létrehozásával, Önkormányzati Energetikai Bizottság működtetésével segítjük megvalósulni a 

fenti vállalásainkat.  

2. Közösségi kert program 

2.1. Célunk a közösségi kert program folytatása, melynek lényege, hogy jelenleg funkció 

nélküli területeket használatba vehetnek kerttel nem rendelkező lakóközösségek, s azon saját 

fogyasztási célra növénytermesztést folytathatnak. A parlagon heverő földet az Önkormányzat 

biztosítja. Ez a programunk eddig mérsékelt eredményt hozott csak. A Zöldmező utca telkei 

és a Zsida-patak közötti több hektáros önkormányzati területen szerettünk volna elsősorban 

ilyen kerteket létrehozni és családonként 200 m
2
–nyi területet ingyenes használatba adni. 

Voltak érdeklődők, de csak néhányukkal sikerült szerződést kötni. Ennél jóval nagyobb sikere 

van az Akasztódomb tetején, a vízmű melletti összefüggő területen, ahol magánszemélyek is, 

a PRONAS civil szervezet is kertként, gyümölcsösként műveli a közösségi kertjét. 

2.2. Nem csak a magántulajdonban lévő kerteknél és a közösségi kerteknél javasolt, hogy ne 

ivóvízzel öntözzék őket, hanem a közparkoknál is örvendetes volna, ha összegyűjtött 

esővízzel, vagy saját kúttal lehetne ezt megoldani. (Pl: a Ligetnél jelenleg még sok problémát 

okoz az esővíz elvezetése, miközben száraz időben ivóvízzel locsoljuk a területet.) 

2.3. A fent már említett iskolakert is tekinthető közösségi kertnek, de pl. a Szentgotthárdon 

már jelenlévő kiskertek, illetve ezek közössége is hasonló pozitívumokkal bír. Ebből a 

szempontból mindenképpen tanulmányozásra érdemes a Wesselényi utca végén lévő 

kiskerteket működtető városi Kertbarát Egyesület munkája. Az Egyesület vezetője több Zöld 

Szentgotthárd rendezvényen is részt vett. Az Önkormányzat igyekszik segíteni az 

Egyesületnek, több tárgyalást is felvállalt a Magyar Állam illetékeseivel azért, hogy az 

Egyesület által művelt állami területet valamilyen módon megszerezhessék, vagy legalább 

önkormányzati tulajdonba kerülhessen és azután az önkormányzat bocsássa azt a kertbarátok 

rendelkezésére, továbbá a területen lévő út javításához kavics biztosításával járult hozzá. Egy 

szorosabb együttműködés alapja lehetne a megnyílt termelői piac, ahol szívesen vennénk, ha 

El kell érnünk, hogy a szentgotthárdi kertbarátok is nagyobb számban értékesítsék megtermelt 

kiskerti termékeiket a helyi termelői piacon. Folyamatban van a SZET Szentgotthárdi KFT-n 

belül egy kertészeti ágazat szervezése amelynek keretében mindenek előtt a közterületekre 

kiültetendő virágok egy részének helyben történő megtermelését tűzi ki célul. Ki kell alakítani 

továbbá zöldségek helyben történő termelésének feltételeit. Gyógynovénykertet kell 

kialakítani amelyben a gyógynövények termesztését kell bemutatni – eleget téve egy korábbi 

pályázat elvárásainak.  

2.4. Nem a közösségi kert program része, de a lakosság tudatformálására ható tényező lehetne 

a konyhakerteket népszerűsítő program is, valamint a Pronas által kerttulajdonosoknak 

meghirdetett, őshonos gyümölcsfák ültetését elősegítő program folytatása. Utóbbi érdekes 

lehet közösségi szinten is, akár közparkjainkba is ültethetnénk gyümölcsfákat. Az őshonos 

gyümölcsfák újbóli elterjesztésével foglalkozó Kovács Gyula, a „Tündérkert” mozgalom 

elindítója, 2012-ben a Zöld Szentgotthárd konferenciánk vendége volt, és nagyhatású előadást 

tartott. Az őshonos gyümölcsfák ügye az elmúlt két évben téma, beszédtéma lett a 

szentgotthárdi kertészkedők között, és egyre gyakrabban hallani, hogy új gyümölcsfák 

telepítésekor őshonos fajtákban gondolkodnak. Ugyancsak pozitív fejlemény, hogy már a 

szentgotthárdi kertészeti árudában is megjelentek az őshonos gyümölcsfák. 

3. Termelői piac, Helyi Termékek Boltja 

3.1. Sokszor felvetődött már a A termelői piac célja újbóli megszervezésének ötlete 

Szentgotthárdon, hogy a város és környéke termelői eladhassák portékáikat, és a vásárlók 

olyan termékeket vehessenek, amelyeknek ismert a teljes története. A piac egyfajta helyi 

látványosságként is szolgálhat, s kulturális programokkal is színesíthető. Célszerű lenne, ha a 

termelői piac önkormányzat által hasznosítható helyiségeiben is, de a többi helyiségben is 

elsősorban a termelői piac jellegéhez jobban kapcsolódó  üzletek jelennének meg. Jelenleg 
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Szentgotthárdon nem lehet halat kapni, jól működhetne egy tőkehúsokat értékesítő üzlet, stb. 

Végül 2013-ban az üzemeltetésére jelentkező kft. és a területet rendező önkormányzat 

együttműködésének köszönhetően egy önkormányzati tulajdonú, forgalmas helyen létrejött 

Szentgotthárd helyi termelői piaca - egyelőre sajnos kisebb forgalommal, mint az lehetséges 

volna. 

3.2. A fenti célnak felel meg a Helyi Termékek Boltjának küldetése is, bár ez inkább a 

turistákat vonzaná. Ehhez egy önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget lehetne 

igénybe venni. Az üzemeltetése történhet úgy, hogy azt az önkormányzat kiadja egy 

vállalkozónak, vagy egy nonprofit szervezet működtethetné. A bolt a helyi és kistérségi 

kézműveseknek, mezőgazdasági kistermelőknek, biogazdaságoknak teremtene értékesítési 

lehetőséget, de akár a szentgotthárdi kenyérgyárban készülő pékárunak is lehetne a 

mintaboltja. A termékekre rákerülhetne egy helyi termék védjegy. Ez egyelőre csak terv, 

hiszen Másik lehetőség, hogy egy vagy több helyi áruházat meggyőzünk egy „helyi termékek 

polca” kialakítására. A helyi termékek boltjában természetesen a csomagolóanyagoknak is 

illene környezetbarátnak lenniük, és a megvásárolt terméket a Zöld Szentgotthárd logóval 

ellátott környezetbarát papírtáskában vagy a szintén a boltban árulható, Zöld Szentgotthárd 

logós, nagyobb méretű vászontáskában vihetné el a lelkiismeretes vásárló. Mindezek 

előzménye kell, hogy legyen a sikeresen működő helyi termelői piac. A környezettudatosan 

előállított helyi termékekre az Önkormányzat rendeletben megalapította a Zöld Szentgotthárd 

címet, amit egy logó igazol. Sajnos az elmúlt két évben eddig kiírt két pályázatra jelentkezők 

száma alapján azt gondolhatnánk, hogy Szentgotthárdon nincs igazán a rendeletben 

megfogalmazott feltételeknek megfelelő helyi termék. A Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére 

minden évben kiírjuk a pályázatot. Ennek egyben az is a célja, hogy feltérképezzük, 

egyáltalán milyen helyi termékeink vannak A címre a jelölést szorgalmazni kell. A cím 

népszerűsítésére a helyi médiát f (Szentgotthárd c. lap, honlap) fel kell használni.. 

3.3. A szentgotthárdi térségben is már kialakult egy-egy termék előállításának 

Szentgotthárdon kívüli központja (szeszfőzde, gyümölcsaszaló, tökmagolajütő, méhészetek 

stb.), és a jövőben ez újabb elemekkel bővülhet (pl. térségi vágópont). Szentgotthárd 

térségében már most is vannak olyan létesítmények, amelyekbe termelőink eljuthatnak, 

terményeiket feldolgozhatják, és ezeknek piaca lehet a helyi termelői piac, illetve majd a 

Helyi Termékek Boltja. Ennek kapcsán a kistérségben Felsőszölnökön alakult egy 

almafeldolgozó üzem, melynek működtetője később hústermékeket is feldolgoz. Felvettük a 

kapcsolatot ezen gazdasági társasággal, nevezetesen a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit 

Kft-vel az ügyben, hogy szolgáltatásait a szentgotthárdi termelők is használhassák.  

4. „Zöld” Filmklub 

4.1. Nagyon fontos, hogy a fent felvázolt elképzelések megvalósításához tudatformálásra is 

szükség van. Ennek egyik eszköze a „Zöld” Filmklub. Ennek keretében eddig a fenntartható 

életmóddal kapcsolatos olyan filmeket vetítettünk le, mint „A hülyeség kora”, „A közösség 

ereje” vagy az „Átalakulásban” című filmek. Ma Magyarországon olyan országos jelentőségű 

civil szervezetek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel mint például a „Védegylet”, mely 

szervezettől a fent felsorolt és az ehhez hasonló filmek kikölcsönözhetők. 2011-2012 telén a 

Zöld Filmklub megvalósult, az említett filmeket levetítettük, a vetítést követően beszélgetés 

volt a filmekről, illetve általában is a „zöld gondolatról” a megjelent érdeklődőkkel. A 

filmeket az iskolákba is eljuttattuk. Látszott, hogy többen is visszatérő vendégek voltak, és 

hogy mennyire elkötelezettek az ügy iránt. A Zöld Filmklubot érdemes újból megszervezni. 

hiszen azóta is több film jelent meg a témakörben. Érdemes ebben kihasználni a felújított 

szentgotthárdi mozi (Csákányi László Filmszínház) hordozta lehetőségeket. 

4.2. Folyamatosan figyeltük a témában készült honlapokat, ezzel a gondolati körrel foglalkozó 

szervezetek működését, és merítettünk is belőlük adott esetben. Ugyanakkor biztosítani kell a 

Zöld Szentgotthárd program internetes elérhetőségét is, ezért fontosnak tartunk egy Zöld 

Szentgotthárd honlapot létrehozni, ami egyrészt rólunk hordoz információkat, másrészt 
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nekünk, a fenntarthatóság gondolatát fontosnak tartó polgároknak is információt tartalmaz 

arról, hogy éppen hol tart ma a világ ebben a kérdéskörben. A honlap hamarosan elkészül. A 

Zöld Szentgotthárd honlap folyamatos, naprakész működtetését meg kell oldani. A témakör 

helyi hírein kívül egyéb hasznos tájékoztató anyagokat, a nagyvilág minket is érintő „zöld” 

híreit is meg kell rajta jeleníteni. 

5. Ami még szóba jöhet 

5.1. A „Nulla hulladék” mozgalom célja, hogy minél több hulladék hasznosuljon újra, s így 

kevesebb kerüljön a hulladéklerakókba, hulladékégetőkbe. Fontos eleme a komposztálás 

népszerűsítése, de a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is egy jó módszer. 

Szentgotthárdon a szelektív hulladékgyűjtés, a „sárga zsákos” hulladékgyűjtés, a használt 

sütőolaj gyűjtő, az évenkénti lomtalanítás, a város közszolgáltató cégénél rendszeresített 

építési hulladék / lom konténer és az intézményekben, boltokban elhelyezett elemgyűjtők már 

működő rendszerek. Elérendő cél, hogy a lakosságnál keletkező valamennyi zöldhulladék 

komposztálókba kerüljön, ezért ezt az újrahasznosítási módot tovább kell népszerűsíteni. Ez 

településünk levegőtisztaságára is pozitív hatással lenne. Érdemes lenne a városi (közterületi) 

zöldhulladék komposztálására és újrahasznosítására helyben megoldást találni. A városi 

zöldhulladékunk pedig néhány éve már komposztálásra kerül Ausztriában. Szentgotthárd e 

pont megvalósítása érdekében sokkal többet tett, mint szinte bármely más település 

Magyarországon. Mindaz, amit ebben a körben 2011-ben megfogalmaztunk hosszú távú 

célként, az már most megvalósulni látszik. Jó lehetőségnek tűnik a Nulla Hulladékos 

Települések Hálózatához való csatlakozás. Az erre vonatkozó felhívás ezen a héten érkezett:  

A Nulla Hulladékos Települések Hálózata folyamatosan bővül, már 10 tagot számlál 

(bővebben a www.humusz.hu/nuhukarta oldalon tájékozódhat). A Hálózat semmiféle anyagi 

elköteleződéssel nem jár, csupán a hulladékcsökkentés iránt kell az önkormányzatnak 

elköteleződnie ahhoz, hogy tag lehessen. Ezt pedig a Nulla Hulladék Karta aláírásával teheti 

meg. A Hálózat célja, hogy aktív tapasztalatcsere induljon meg az önkormányzatok között, 

szakmai hátteret ehhez a Humusz tud biztosítani. Szakmai partnerünk a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége. 

5.2. A legjelentősebb rendezvény a zöld gondolat jegyében a 2012. évi Zöld Szentgotthárd 

Kulturális, Gasztronómiai és Környezetvédelmi Fesztivál és Konferencia, valamint 2013-ban 

a „Zöld Szentgotthárd Krumplifesztivál” volt. A Zöld Szentgotthárd Fesztivált továbbra is 

szándékunkban áll minden évben megrendezni felvettük állandó rendezvényeink közé. 

5.3. Népszerűsíteni kell a fenntartható közlekedést is, amire az Európai Mobilitási Hét és az 

autómentes napok jó példa. Ezen kívül néhány kedvcsináló programmal (Bringázz a 

munkába!, Bringázz a suliba!) is megnyerhető néhány ember, akik utána már nem csak ilyen 

alkalmakkor fognak szívesen biciklizni. A Balesetmegelőzési Bizottságnak, a Bűnmegelőzési 

és Közbiztonsági Bizottságnak és a képviselő-testületnek is foglalkoznia kell a kerékpáros 

közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételével. Ennek kapcsán pl. érdemes 

újragondolni a már meglévő kerékpárutak vonalvezetését is. Miközben azonban elég sok 

kerékpárral munkába vagy iskolába siető szentgotthárdi polgárt látunk, azt is érzékeljük, hogy 

az utóbbi hónapokban több autó fut Szentgotthárd útjain, mint korábban bármikor. Ez is 

mutatja, milyen fontosak az ilyen és ehhez hasonló programok, milyen fontos ezt a 

szemléletet terjeszteni. 

5.4. Sok helyen bevezették a helyi pénzt, mint olyan fizetőeszközt, amit csak helyben lehet 

elkölteni, és így a helyi gazdaságot generálja. Szentgotthárdon ez még talán kicsit korai, de a 

későbbiekben lehetőségként ezzel is számolnunk kell. 

6. A Zöld Szentgotthárd Program jövője 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013 novemberében a 

Fenntartható Fejlődésért Szentgotthárdon program minél hatékonyabb gyakorlati 

megvalósítása érdekében kezdeményezte a Zöld Szentgotthárd Mozgalom elindítását, és 

http://www.humusz.hu/nuhukarta
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felhívással élt Szentgotthárd város polgáraihoz, hogy csatlakozzanak a Mozgalomhoz. A 

mozgalomhoz Szentgotthárd Város Önkormányzata valamint a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal elsőként csatlakozott. A Mozgalom a Zöld Szentgotthárd gondolat 

köré csoportosuló, az egész települést átkaroló szerveződés, melynek tagjai között ott lehetnek 

a szentgotthárdi civil szervezetek, hivatalos szervek, hivatalos személyek, de tagja lehet 

bármely szentgotthárdi polgár és bármely szentgotthárdi közösség, akár baráti társaság is. 

Élén a város mindenkori környezetvédelmi tanácsnoka áll, aki képviseli és megjeleníti a 

programot, koordinálja az egyes területek felelőseit, szervezi a munkát, továbbviszi a 

programot, kibővíti az abban szereplők körét. 

 

6. A Zöld Szentgotthárd Mozgalom Program állandó akcióterületei 

 

6.1. Programszervezés: Zöld Szentgotthárd rendezvények továbbvitele, bővítése, amiben a 

legnagyobb szerepet a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek szánunk. 

 

6.2. Internetes megjelenés: Zöld Szentgotthárd honlap elkészítése és működtetése, ami a 

Mozgalom egyik szervező ereje lehetne. 

 

6.3. Új Zöld Filmklub elindítása a felújított Csákányi László Filmszínházban a téli 

időszakban, filmklubszerűen, beszélgetésekkel a vetítés végén. Ennek partnereként a Mozi 

üzemeltetőjét, a Szentgotthárdi SZET Kft-t kell megnyerni. A filmklub mellett javasolható a 

témához kapcsolódó előadások, tanfolyamok elindítása e gondolatkör jegyében.  

- Zöld Szentgotthárd Klub „A másként gondolkodóknak”: mindazon szentgotthárdi 

polgároknak és szervezeteknek, akiket megérintett a fenntartható Zöld Szentgotthárd 

gondolata és szívesen tesznek is érte. 

 

6.4. Zöld Szentgotthárd Alap létrehozása: ez a későbbiek során jöhetne létre a programok 

költségeinek fedezésére, szórólapok, propagandaanyagok elkészíttetésére, konferenciák 

költségeire, pályázati önrész biztosítására. 

 

6.5. Zöld Szentgotthárd gondolat és a fiatalok: az új generáció tagjainak, szervezeteinek 

bevonása az ifjúsági referens és a szentgotthárdi iskolák vezetőinek segítségével. 

 

6.6. A „Zöld Szentgotthárd” gondolatot meg kell jeleníteni olyan, Szentgotthárd jövőjét 

meghatározó dokumentumokban is, mint a településszerkezeti terv, vagy az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia. 
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére 

Tárgy: Beszámoló a gazdaságfejlesztési program állásáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A testület éves munkatervének elkészítésekor a tárgyi napirendet fogadtuk el a novemberi 

ülésre. Akkor az volt az elképzelés és ezt olvastuk ki az akkori kormányzati elképzelésekből 

is, hogy az önkormányzatoknak valamilyen módon bele kell kapcsolódniuk a helyi 

gazdaságfejlesztésbe. Ennek megfelelően mi is elkezdtünk kidolgozni egy helyi 

gazdaságfejlesztési programot. Tudtuk azt, hogy egy önkormányzatnak a lehetőségei ebben 

meglehetősen korlátozottak csak, és tudtuk azt is, hogy a település egész gazdaságának 

fejlesztését nem, de annak esetleg bizonyos részterületein mi is tudhatunk gazdaságfejlesztést 

elérni.   

A Képviselő-testület döntése alapján fejlesztési tartalékba helyeztük a tervezett helyi iparűzési 

adó 5%-át azzal, hogy az összeg a Képviselő-testület döntése alapján kerül felhasználásra. 

Ezen összeg nagysága 67,5 m/Ft volt. 

A Képviselő-testület elképzelése  szerint ezt az így elkülönített összeget a szentgotthárdi 

gazdaság élénkítésére kell fordítani aminek a legkülönfélébb formái lehettek volna. Azt 

gondoltuk, hogy a legfontosabb mindig tekintettel kell lenni a helyi gazdaság szereplőinek 

igényeire, elképzeléseire is.  

Így fogalmaztunk januárban: „Jelen pillanatban a település gazdasági szereplőinek 

képviselőitől kapott információk alapján a legnagyobb probléma a megfelelő lakás / lakhatás 

biztosítása a dolgozók számára. Egy másik előterjesztésben olvasható, hogy naponta közel 

2000 (Kettőezer) ember jön dolgozni Szentgotthárdra. Ez jelentős költség és idő is 

mindenkinek. Meg lehetne ezt spórolni akkor, ha nem kellene naponta ingázni Szentgotthárd 

és a lakóhely között. Ami ehhez leginkább hiányzik az a megfelelő színvonalú 

munkásszállás”.  

Később kiderült, hogy a naponta Szentgotthárdra bejárók száma 2500 fő körül van, továbbá, 

hogy nemcsak a már foglalkoztatott bejárókra kell gondolni hanem az új beruházások nyomán 

kialakult jelentős, helyből nem pótolható munkaerő szállásának biztosítására is.  

Éppen ezért javasoltuk, hogy a 2015. évi gazdaságélénkítő keret felhasználásakor a 

szentgotthárdi munkáltatók dolgozóinak részére megfelelő munkásszállás(ok) létrehozása 

legyen az elfogadott cél.  

A januárban elfogadott 3/2015. számú határozat erről így szólt: 

3/2015. számú határozat: 

6.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben a 

helyi gazdaság élénkítése érdekében elkülönített összeg felhasználási célját  a szentgotthárdi 

munkáltatók dolgozóinak részére megfelelő munkásszállás(ok) létrehozásában jelöli meg.  

Ennek részleteit legkésőbb a 2015. márciusi ülésre kell kidolgozni” 

 

 

Ennek részleteit a következők szerint dolgoztuk ki:  

 

Munkásszállás kialakításának céljára a Kethelyi, volt határőr laktanyát szemeltük ki. 

Márciusban már ezt írhattuk: 

„Tájékoztatnánk a T. Testületet, hogy a Laktanya ingyenes tulajdonba adásáról szóló 

Megállapodás alapján keletkezett kötelezettségvállalásról is, melyben a tulajdonba adás 

szociális lakások kialakítás céljából került sor. A laktanyára felmérési tervet készíttettünk, 

amely a jelenlegi állapotát rögzíti.  A lakások, kialakításához szükséges engedélyes és kiviteli 
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tervek elkészítésére árajánlatokat kértünk. A tervek elkészítését követően lehet megállapítani 

a pontos lakásszámot és a várható költségeket.” 

Az akkor elfogadott határozat ez volt: 

  

65/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete érzékelve a Szentgotthárdon 

működő vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját – a munkavállalók lakhatási 

lehetőségei miatti nehézségeket - a vállalkozások segítségére siet és munkások 

elszállásolásához szükséges, a munkaadókkal egyeztetet paraméterekkel rendelkező alkalmas 

lakások munkásszállásként való hasznosítását vállalja. Felhasználja ehhez a város 

gazdaságfejlesztése érdekében 2015. évre elkülönített keretet is. Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a SZET Szentgotthárdi KFT-t megbízza a munkásszállás működtetését 

biztosító üzletág kialakításával, és  az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott ingatlanok 

üzemeltetésével. Szentgotthárd Város Önkormányzata a volt rábakethelyi határőr laktanyában 

kialakítandó lakások egy részét átmenetileg a munkások elszállásolásához bocsátja az OPEL 

Szentgotthárd KFT dolgozói rendelkezésére.  

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli, hogy a volt határőr 

laktanyában az elkészítés alatt lévő felmérési tervek felhasználásával első lépésként 20 db. 

2x2 fő elhelyezésre alkalmas 40-50 m2-es lakás kerüljön kialakításra benne két hálószobával  

konyhával és fürdőszobával. Ennek finanszírozására a tervek elkészülte után finanszírozási 

javaslatot kell készíteni. A lakások megépítése után azokra munkások elszállásolása 

érdekében üzemeltetési szerződést köt a munkásszállások működtetésével is foglalkozó SZET 

Szentgotthárdi KFT-vel, az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező vállalkozásával.” 

Mostanra értünk el addig, hogy az elkészült, sok körben egyeztetett tervek engeélyezése 

folyamatban van, illetve hamarosan engedéllyel rendelkezünk.  

Minden eddigi előkészítést, tervezést kifizettünk de 2015-ben a kivitelezés megkezdésére már 

nem kerül sor. 2016-ban viszont e projektet meg kellene valósítani. 

Időközben a körülmények is jelentősen változtak, a gazdaságfejlesztésre szánt pénzből az 

említett előkészítési költségeket kifizettük, de mivel egyértelmű, hogy ebben az évben erre az 

összegre nem lesz szükség, így a félretett összeget felhasználtuk. 

Annyi bizonyos, hogy e program elfogadása nélkül nem mertünk és nem tudtunk volna 

belevágni még a munkások elszállásolásának előkészítésébe se. A program annyiban előrte 

célját, hogy megmutatta: a mi anyagi lehetőségeink a gazdaságélénkítésben nem egyebek 

mint folyamatok elindításának a finanszírozása. Nem nagyon fogunk tudni a jövőben sem 

folyamatokat végigvinni és finanszírozni de a gazdaságélénkítésnél azért lehet szerepünk. 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Beszámoló a 

gazdaságfejlesztési program állásáról című testületi anyagot megismerte. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

Szentgotthárd, 2015. november 15. 

Huszár Gábor 

Polgármester 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

         jegyző 

 

 

 

 



 
 

149 

 

 

 

 
 


