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E L Ő T E R J E S Z TÉ S 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: A 2.sz. felnőtt fogorvosi körzet működtetője, Dr. Bedics Katalin kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 25-i 

ülésén a 197/2013. sz. határozatában úgy döntött, hogy félévente személyes 

konzultációs lehetőséget biztosít a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, 

fogorvosok számára. A legutóbbi ilyen konzultáción vetette fel Dr. Bedics Katalin, a 2. 

sz. felnőtt fogorvosi körzetet ellátó fogorvos az alábbi kérelmet (lásd: 1. sz. melléklet): 

 

 A körzet fogorvosi kezelőegysége 13 éves, az alkatrészek cseréje a javítások egyre 

gyakoribbak. A kezelőegységet karbantartó cég állapotfelmérést készített és a 

mellékelt kézi darabok cseréjét javasolja (lásd: 2. sz. melléklet). 

 A konzultáción továbbá felmerült, hogy a fogorvosi rendelőbe egy 2-2 ajtós fém 

műszerszekrény szükséges – a jelenlegi már a jogszabályi előírásnak nem felel meg, 

kicsi is, anyaga pedig nem fém. 

 

A kezelőegység kézi darabjai bruttó 266.000,- Ft, a műszerszekrény bruttó 170.000,- 

Ft, azaz a kérelem teljesítéséhez összesen bruttó 436.000,- forintot kellene biztosítani. 

A költségvetésben erre külön tervezés nem történt, elkülönített pénzösszeg sem áll a 

rendelkezésre. Viszont a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményi költségvetés 

pénzmaradványából fedezhető a fenti kérelem. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata és Dr. Bedics Katalin között kötött Egészségügyi 

Ellátási Szerződés 2.4.d) pontja alapján „ A fogorvosi szolgálat ellátásához szükséges 

minimális alapfelszereltséget a Megbízó biztosítja – az átadott eszközök  karbantartása  

is a Megbízó feladata.” 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

• Mi indokolja a fogászati készülék felújítását új részekkel és a szekrény beszerzését? 

Az II. számú felnőtt körzet fogászati készüléke 13 éves, egyes részei elhasználódtak, 

folyamatosan meghibásodnak, a karbantartására / javítására egyre többet kell költeni. 

A fogorvosi alapellátáshoz szükséges minimális alapfelszereltség biztosítása az 

önkormányzat feladata. 

A 2-2 ajtós műszerszekrény cseréjét az ÁNTSZ ellenőrzéskor határozták meg 

jogszabályi előírás alapján.  

• Mi a tervezett beszerzés   hosszú távú kihatása?  

A készülék egyes darabjainak cseréjével akár több évig még a körzet betegeinek 

biztonságosabb és jobb egészségügyi ellátása. A karbantartásra fordított összeg 

csökkentése. 

A szekrénycserével a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, mely a betegek 

biztonságos ellátását is szolgálja. 

• Mi történik az új részek beszerzésének elmaradása esetén?:  

A fogászati készülék szinte használhatatlanná válik, a körzet nem tudja a megfelelő 

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

többet kell a karbantartásra fordítani.  

A szekrénycsere elmaradása szakmai ellenőrző szerv büntetését vonhatja maga után. 

• A beszerzésének pénzügyi forrása rendelkezésre áll-e?  

A Rendelőintézet Szentgotthárd 2015. évi intézményi költségvetésében rendelkezésre 

áll. 

 

Lassan időszerű lesz a körzet fogászati kezelőegységének cseréje is, hiszen a 13 éves 

berendezés működtetése egyre gyakoribb javítási költségekkel jár – a 2016. évi 

költségvetés tervezésekor már felmerülhet igényként. 

 

A minimális alapfelszereltség biztosítása érdekében arra kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 



 

Határozati javaslat: 

 

1. /Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Bedics Katalin, a 2. 

sz. felnőtt fogorvosi körzetet ellátó fogszakorvos kérelmét támogatja és a fogászati 

kezelőegység kézi darabjainak beszerzésére és beszerelésére bruttó 266.000,- forintot, 

továbbá a 2-2 ajtós műszerszekrény beszerzésére bruttó 170.000,- forintot biztosít a 

Rendelőintézet Szentgotthárd 2015. évi költségvetése terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor  polgármester 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

               Dr. Bedics Katalin fogorvos 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 11. 

 

         Huszár Gábor 

                    polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

  

 

  

 



 
E LŐ T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni 

szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 

rendszeres anyagi segítséget.  

 

2015. augusztus végén tették közzé és szeptember elején tájékoztatták az önkormányzatot a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívási lehetőségéről, a 

felsőoktatási hallgatók számára a 2016. évi fordulóról. A kiírást az előző évekhez hasonlóan 

az alábbiakban röviden ismertetjük. 

 

 

BURSA PÁLYÁZAT 2016.: 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 

fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 

megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 

ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 

ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 

Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 

települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény szolgál.. 

 

A pályázók köre: 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 

alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 

továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 

fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 

lakcímkártyájával tud igazolni.] 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 



mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 

megkezdő hallgatók is.  

Ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 

felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. A folyósítás feltétele, hogy a 

2015/2016 tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezzen. 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója, 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 

és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 

eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 

középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok 

részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 

intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

A pályázatokat illetve az önkormányzati csatlakozási nyilatkozatot egy internetes a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 

EPER-Bursa rendszer) kell rögzíteni.  Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt 

követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget 

vállalva –, jelentősen csökkentve így a téves adatszolgáltatást. Az elbíráló önkormányzatok a 

korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális 

mezőit elektronikusan bővíthetik, az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon 

az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat befogadják és elbírálják. A települési 

önkormányzatok számára a részvétel önkéntes, a csatlakozási nyilatkozat visszaküldése 

önmagában még nem jelent anyagi kötelezettség vállalást. A csatlakozási nyilatkozat 

beküldési határideje: 2015. október 1. (postabélyegző). 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2015. október 05-ig kiírják 

a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 

 



Az ösztöndíj időtartama: 

 "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2015/2016. tanév második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve); 

 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 

2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév, és a 2018/2019. tanév). 

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását 

kell elvégeznie, valamint az EPER rendszerben rögzíti, melynek határideje: 2014. december 

07. A települési önkormányzat 2015. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 

helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –

Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 

döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 

 

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. Az elmúlt  15 

évben  Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú pályázók köréből  

10 főt támogatott 10 hónapig, 2013-ig 2.000,- Ft/hó/fő összeggel, 2014-től 4.000.-Ft/hó/fő 

összeggel.  

 

Sajnos minden évben negatív visszhangja is van a döntéseknek, a legkörültekintőbb munka 

ellenére - beküldött papíralapú igazolások és a lefolytatott környezettanulmány 

figyelembevételével a Bizottság a legigazságosabb döntést kívánta meghozni. 

 

A csatlakozás előtt megfontolásra érdemes további gondolatok: 

 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 

igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a 

pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös 

Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak 

segítségével; 

 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 

elteltével kapják meg (a 2013 évi pályázat kapcsán az első féléves részt június-július 

hónapban utalták a hallgatók számára). 

 az Önkormányzat pénzügyi helyzete 

 azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan valóban rászoruló 

tanulók, akiknek ez a kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 



fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 01. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

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

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában összesen … 

(javaslat: 400.000,-) … e/Ft  támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2016. 

évi költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 

összegről. 

Határidő: 2015. októberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

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

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2015. novemberi bizottsági ülés 

Felelős:  Dr. Haragh László elnök 

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

 

„B” variáció 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 15. 

 

 

                         Huszár Gábor 

               polgármester 

Ellenjegyezte:  

 

Dr. Dancsecs Zsolt  

jegyző 

 

 



Beszámoló 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Idegenforgalmi beszámoló 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület az év első felében többször foglalkozott a helyi idegenforgalom 

alakulásával / szervezésének kérdésével, több döntést is hozott az ügyben: 

 

- 2015. januárjában tárgyalta és fogadta el a város új, 2015-2017. időszakra szóló 

turisztikai cselekvési tervét a Képviselő-testület. 

- 2015. márciusában került napirendre a látogatóközpont - Tourinform iroda kérdése, 

amelyben az 59/2015. számú határozattal végül arról döntött a Képviselő-testület, hogy 

támogatja a turisztikai információs iroda TOURINFORM hálózathoz való csatlakozását 

és mint létesítő vállalja az 5 évig történő üzemeltetést. A helyszínét tekintve a St. 

Gotthard Spa & Wellness  fürdőben történő megnyitás kapott támogatást azzal, hogy 

folyamatosan vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba 

kerüljön az iroda. Az egész évben nyitva tartó iroda működtetője a TDM egyesület lett. 

- 2015. áprilisában a 94/2015. számú Képviselő-testületi határozat arról rendelkezett, 

hogy az Önkormányzat a turisztikai információs központ működtetéséhez – a TDM 

Egyesülettel együttműködési megállapodásban meghatározott évi 4 M Ft mellett -  

további évi  2 millió forintot biztosít a TDM Egyesület számára azzal, hogy a  2 millió 

forintot időarányosan biztosítja  a feladatot ellátó szervezet számára. 

- 2015. májusában módosítottuk az Önkormányzat és a TDM közötti alap megállapodást, 

illetve kötöttük meg a megállapodást a 2015 évi támogatás felhasználásáról, benne a 

TOURINFORM iroda működtetésének feltételeivel. Eszerint a TDM a TOURINFORM 

iroda működtetését az Egyesület a TDM menedzserrel (8 órában) és további 1 fő, 4 

órában foglalkoztatott szakemberrel teljesíti, azzal, hogy mindenkori új munkatárs(ak) 

alkalmazásának feltétele az Önkormányzat előzetes egyetértő jóváhagyása. Az 

Egyesület 2015. évben összesen 4 M Ft + 2 M Ft időarányos része (2015. évben 

1.166.666,- Ft) összegű önkormányzati támogatást kap az Önkormányzattól a 

támogatási megállapodásban meghatározott feladatok ellátására, azon belül is 

elsősorban a TOURINFORM iroda működtetésére. 

- a TDM megállapodásával összefüggésben a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel is 

módosítottuk a megállapodást, a turisztikai látogatóközpontot már nem az Egyesület 

üzemelteti, de a színházban kialakított információs irodában – annak nyitvatartási 

idejében - az Egyesület a betérő érdeklődők számára információt nyújt nem csupán a 

városi turisztikai információs központ elérhetőségéről, de a látnivalókról, 

rendezvényekről, stb. 

 

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időben sok minden történt, ami a helyi turizmust érinti, 

a legfontosabbak: 

 

- éves rendezvénytervet jelentettünk meg, 

- pályázati támogatásból elkészült az új KILÁTÓ turisztikai kiadvány, 

- pályázati támogatásból megvalósult a Hársas-tó környéki túraútvonal fejlesztése 

(fedett padok, információs táblák kihelyezése),  



- a várkerti szabadtéri színpad melletti épület felújítása és a szabadtéri színpad 

leaszfaltozása mellett a Kossuth L. út felöli megközelíthetőség is lehetővé vált, 

továbbá az áramforrás kiépítése is megtörtént,   

- sikeres tavaszi- nyári rendezvényeken vagyunk túl (Tavaszköszöntő Fesztivál, 

Szerelmesek Fesztiválja, Széll Kálmán Napok, Hopplá Fesztivál, Történelmi Napok, 

1Uton Zarándoknap, Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és 

Gasztronómiai Fesztivál, benne konferencia, Vadásznap és Bárányfesztivál) -> a 

turistaszezont Szentgotthárd széles és mozgalmas programválasztékkal töltötte ki 

2015-ben, a kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználásával, 

- átadtuk a Hadiösvény elnevezésű interaktív, történelmi-felfedező programot a 

Múzeumban, illetve szintén újabb pályázaton támogatást nyertünk a szlovén nyelvű 

kialakítására is (folyamatban), 

- pályázati támogatásból elkészült a szentgotthárdi csata verhető érméje, illetve az 

elsősorban fotózkodásra szánt „csatatáblák”, 

- pályázati támogatásból füstüvegből többnyelvű információs táblák készültek a város 

nevezetességeihez, 

- felújítottuk a színház vizesblokkját, 

- 8 db pavilon, 2 db árusító bódé készült el szintén pályázat keretében,  

- július elején megnyílt a TOURINFORM iroda, 

- a fürdő melletti szálloda új üzemeltetőt kapott, hamarosan megnyit, 

- elkészült az oldalválasztó funkcióval induló új önkormányzati oldal, ami az 

idegenforgalmi célú oldalak könnyebb megtalálásában is segítséget fog nyújtani, 

- elnyertük a kerékpáros barát település címet, 

- kerékpáros kiadvány készült el helyi útvonalakkal, 

- térképes információs táblát helyeztünk ki a Fürdőnél, 

- új parkoló épült a kolostorépület mellett aminek turisztikai szempontból is jelentősége 

van, hiszen az ideérkezőket is segíti, 

- sportturisztika szempontjából a befejezéséhez közeledik a műfüves labdarúgó pálya, 

épül a sporttelep új öltözőépülete.  

 

 

ÉRINTETT SZERVEZETEK BESZÁMOLÓI 

 

A beszámoló elkészítéséhez megkértük a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület, 

a Gotthárd-Therm Kft., a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a SZET KFT 

tájékoztatását is, ezek az előterjesztés mellékleteit képezik. 

 

 

TDM BESZÁMOLÓJA: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület beszámolójából kiemelendő, hogy az 

Önkormányzat sikeresen csatlakozott a TOURINFORM rendszerhez, megnyílt a fürdőben a 

TDM által működtetett TOURINFORM iroda, illetve ennek okán felélénkült a kapcsolat a 

környező régiókkal is. A TDM regisztráció ügyében nem történt előrelépés a tisztázatlan 

feltételek miatt. Az Egyesület tájékoztatása alapján „nem történt előrelépés az új turizmus 

törvény tekintetében, illetve a TDM-es pályázatok sem kerültek kiírásra még. Ezek tükrében a 

regisztrációs feltételek és előírások is tisztázatlanok.” Lakókocsis kemping kialakítására nagy 



szükség lenne, azonban az Alpokalja szabadidőközpont kialakításának elhúzódása miatt 

megvalósítása egyelőre nem aktuális az Egyesület szerint. A Fürdő bejáratához elkészült az 

információs tábla. Az idegenvezetések lebonyolítását a PKKE vállalta el, erőforrás hiánya 

miatt jelenleg nem megoldható a TDM keretein belül. A vállalkozásélénkítő programok 

vonatkozásában az Egyesület nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, illetve a jelenlegi 

szabályozás alapján nem ajánlhat ki programcsomagot. (A jelenlegi jogi szabályozás és a 

Magyar Turizmus Zrt. névhasználati kézikönyve alapján nem ajánlhat ki programcsomagot a 

TDM, mivel az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységnek minősül.) A vízi turizmus 

kapcsán a beszámoló szerint majd a szálláshelyek és az Alpokalja projekt megvalósulását 

követően fog az Egyesület aktívan részt venni. Idén nyáron kerékpáros térkép kiadványt 

jelentetett meg illetve kerékpárkölcsönző kialakítását javasolja – ez utóbbiról konkrétabbat 

nem olvashatunk. A lovaglás iránti igény nem tekinthető jelentősnek, emiatt az Egyesület 

meglátása szerint nem lehetséges szervezett lovasturizmus működtetése helyben.  A TDM idei 

tervei között szerepel még egy bakancsos kiadvány megjelentetése  ennek előkészületei már 

megkezdődtek. A vadászturizmus igényeket a vadásztársaságok teljes mértékben kielégítik. A 

rendezvényturizmus kapcsán arra a megállapításra jutott az Egyesület, hogy nem 

profitorientált szegmense a turizmusnak, emiatt nem látják relevánsnak a Gotthárd Barát mint 

brand kialakítását sem: „profitorientációs problémák miatt nem látjuk relevánsank a Gotthárd 

bartát, mint brand kialakítását. Egy ilyen brand kialakítása az egész desztináció 

együttműködését megkövetelő hosszú folyamat.” Az Utazás Kiállításon és a városi 

rendezvényeken a TDM és a Fürdő megjelent, a Fürdővel együtt turisztikai hírmondó 

kiadványt jelentet meg, honlapját /Facebook oldalát folyamatosan frissíti. 

 

 

GOTTHÁRD-THERM KFT BESZÁMOLÓJA 

 

A fürdő és a SZTTE közösen képviselte a térséget az Utazás Kiállításon, illetve idén is részt 

vettek a Walldürn-i Blumen- und Lichterfest rendezvényen. A fejlesztési lehetőségeket 

folyamatosan vizsgálják, kedvelt szolgáltatásaikat megtartották, továbbgondolták (pl. 

Nyugdíjasok hónapja, Nyári akció, Osztálykirándulások kiajánlása). Új színfoltként jelent 

meg ebben a félévben a búvároktatás, amelyet külső szolgáltatóként egy búváriskola végez, a 

medencét bérli a Fürdőtől. A fürdő nyári táborai sikerrel zajlottak le: 7 táborban összesen 83 

gyermek vett részt a Fürdőben, továbbá az önkormányzati ÁROP pályázati projekt keretében 

2 táborban összesen 60 fő. Az életmód táborok, kúracsomagok értékesítésére a hotel 

megnyitását követően lesz lehetőség. A Fürdő a városi rendezvényekbe bekapcsolódott, a 

Szerelmesek Fesztiválja programra külön kedvezményekkel, izgalmas programokkal várták a 

vendégeket. Megvalósult a múzeum, mozi és fürdő közös együttműködése is, amely egy 

kedvezménykuponnal buzdítja a turistát mindhárom hely meglátogatására. Több alkalommal 

szállásadói fórumot is szervezett a Fürdő. A város vonzóbbá tételét hiányolják, illetve a 

parkolási nehézségekre hívják fel a figyelmet a beszámolóban (a parkolóautomaták nem 

működnek, a magyar kiírások miatt a turisták nem tudnak tájékozódni). Pozitívan értékelik, 

hogy a nyári rendezvények visszatértek a várkertbe, a turisták is pozitív visszajelzéseket 

adtak. 

 

 

A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA: 

 

A turisztikai látogatóközpontot már nem a PKKE üzemelteti, de a színházban kialakított 

információs irodában – annak nyitvatartási idejében - az Egyesület a betérő érdeklődők 

számára a továbbiakban is információt nyújt nem csupán a városi turisztikai információs 



központ elérhetőségéről, de a látnivalókról, rendezvényekről, stb. is. Az éves látogatottság 

tekintetében az a tapasztalat, hogy a nyáron lényegesen megnőtt az érdeklődő turisták száma, 

az Egyesület szerint idén különösen igaz volt ez a Szerelmesek Fesztiválja, a Történelmi 

Napok és az augusztus 20-ai ünnepnap(ok) alkalmával. Az Egyesület idegenvezetést is 

biztosít az igénylők számára. A térségben lévő szolgáltatóktól, szállásadóktól folyamatosan 

kérik szóróanyagaikat, részükre pedig folyamatosan küldik a programajánlókat. Idéntől 

szentgotthárdi hűtő mágneseket is vásárolhatnak az ide látogatók, de kiadványok (csata 

könyv) és a Kaland&Játék is megvásárolható itt. 

 

 

A tájékoztatókkal összhangban a turisztikai cselekvési terv táblázatában is 

megjelenítettük a feladatok állását, így átláthatóbb, nyomon követhetőbb a beszámoló – 

lásd: 1. számú melléklet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Cselekvési Terv 

2015-2017. program végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja / az 

alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

……………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit TDM elnök, Gotthárd-Therm igazgató 

                Kiss Éva, PKKE elnök 

Karsai Gábor SZET Kft. igazgató 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 22. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                               polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

TURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERV 2015-2017. 

BESZÁMOLÓ TÁBLÁZAT 

 

 

FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRID

Ő 

 

FELADAT ÁLLÁSA 2015.09.21-én 

 

I. SZERVEZETI HÁTTÉR 

 

TDM csatlakozása a 

TOURINFORM hálózathoz, a 

látogatóközpont működtetésének 

tapasztalatai és a TOURINFORM 

hálózaton belüli működésének 

lehetőségei 

TDM 2015. 

márciusi 

testületi 

ülésre 

előterjesztés 

csatlakozás/irodamegnyitás megtörtént, 

üzemeltetés folyamatos (TDM) 

TDM regisztrációra való 

felkészülés – a regisztráció 

feltételeinek figyelemmel 

követése 

TDM folyamatos a feltételek egyelőre tisztázatlanok, a 

VMTSZ térségi TDM szervezetté 

alakulása folyamatban van (TDM) 

TDM szervezet erősítése a 

térségben, kapcsolat kiépítése más 

régiókkal, a jó minták 

tanulmányozása és átvétele 

TDM folyamatos szorosabb a kapcsolat a környező 

régiókkal, folyamatos 

munkacsoport működtetése a 

rendezvényszervezés- és 

turisztikai feladatok 

összehangolására 

koordinál: 

ÖNK, PKKE, 

TDM , 

Gotthárd-

Therm Kft. 

beszámolás: 

folyamatos 

év első felében több alkalommal 

ülésezett, a szervezetek képviselő aktívan 

közreműködtek, újabb összehívása 

aktuális 

 

II. INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 

 

a város vonzóbbá tétele 

(intézmény-épület felújítások, a 

közterek- és parkok rendben 

tartása, virágosítás, a 

közbiztonság fokozása), a 

városközpont képének fejlesztése 

főtér: nyáron promenád jelleg, 

hangulatos, igényes teraszok 

kialakításának ösztönzése, 

vállalkozók bevonása, egységes 

arculat kialakítása, stb. 

ÖNK., SZET 

KFT 

 

 

folyamatos folyamatos 

Alpokalja turisztikai- és 

szabadidőcentrum projekt 

megvalósítása – ennek keretében 

lakókocsik befogadására és 

SZET KFT.,  

ÖNK., 

TDM – 

igények 

projekt terv 

elkészítésér

e: 2015. 

júniusi 

- kialakítására nagy szükség van a 

TDM szerint 

- a Kemping lakókocsik befogadására 

alkalmas + a SZET Kft. részéről nem 



kiszolgálására is alkalmas 

kemping fejlesztése. 

 

 

felmérése 

 

testületi 

ülés / 

pályázat- 

befektető 

keresés: 

folyamatos 

ismert az Önkormányzat terve a 

„Telephellyel”, ill. az Alpokalja 

Motellal és Kempinggel (SZET KFT) 

Várkert rendbetétele, turisztikai 

látványossággá tétele: 

- barokk kert fejlesztése 

- szabadtéri színpad fedése, 

kisház felújítása 

(öltözőnek), nézőtér 

fejlesztése, körbe fák 

ültetése (hangszigetelés) 

- a várkert megnyitása a 

Kossuth u. felől 

- a régi strand terület 

hasznosítása (..) 

ÖNK, SZET 

KFT. 

folyamatos, 

szabadtéri 

színpad 

környékéne

k 

fejlesztésére

: 2015. 

május 31. 

megvalósult 

- kisház felújítása, 

-  színpad aszfaltozása, 

- Kossuth L. felöli megnyitása, 

- áramforrás kiépítése 

- parkoló építése 

a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz 

való hozzájutást kiszolgáló 

infrastrukturális fejlesztések:  

- utak fejlesztése,  

- kerékpár- túraútvonalak 

kitáblázása, rendbetétele, 

pihenőhelyek kialakítása 

- pályázatfigyelés 

 

ÖNK., 

 

  

TDM 

(koordináció)

, 

SZET KFT,  

civil 

szervezetek 

bevonása 

folyamatos - közutak felújítása folyamatos 

- Hársas tó inf. táblák és pihenőhely 

kialakítása  

- a megyei felmérés eredményeire vár a 

TDM, hogy meghatározhassa a 

fejlesztési irányvonalakat 

A gát csónakcsúszda-ajtaja nyitva 

tartásának biztosítása szezon 

idején, valamint a megállók 

folyamatos rendben tartása. 

   

Turisztikai információs tábla 

kihelyezése (nevezetességek, 

kirándulási tippek)  a Fürdőhöz, 

hogy a fürdőző vendégeket 

becsalogassuk a belvárosba – 

finanszírozásáról egyeztetni 

Önk.,  

TDM 

2015. április 

30. 

 

megvalósult 

szálláshelyek létesítésének és 

turisztikai befektetések ösztönzése 

 

Önk., TDM, 

helyi 

vállalkozók. 

folyamatos a TDM nem kompetens (TDM) 

 

 

III.  SZOLGÁLTATÁS- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS 

 

szakképzett idegenvezetés 

biztosítása  idegenvezetői bázis 

kialakítása idegen nyelveken 

beszélő és elkötelezett emberekkel 

TDM, PKKE 

 

beszámolás: 

2015. május 

31. 

 

szóbeli megállapodás a TDM és a PKKE 

között, ez alapján a PKKE látja el, a 

TDM-ben erre nincs kapacitás (TDM) 



+ a barokk templom látogathatóvá 

tétele  egyeztetve az egyház 

képviselőjével 

 

Wellness turizmus:   

-  St. Gotthard Spa & Wellness 

fejlesztési lehetőségeinek 

felmérése és megvalósíthatóság 

elemzése 

- kihasználatlan lehetőségek 

felkutatása: (életmód táborok?, 

Kneipp túrák) 

- sportesemények, vizes táborok 

szervezése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési 

terv    

Gotthárd-

Therm Kft., 

sport- és ifj. 

ref.  

 

beszámolás: 

folyamatos 

 

- Megyei Diákolimpia Kéttusa verseny 

helyszíne volt 2015-ben 

- Népszerű akciók, programok 

megtartása: Nyugdíjasok hónapja, 

Nyári akció, stb. 

- Kevésbé értékesíthető szolgáltatások, 

csomagok megszűntetése 

- Uszoda, úszásoktatások, búvárok, 

sportegyesületek 

- Életmód táborok, tréningek a szálloda 

hiányában nem értékesíthetők. 

- Sikeres nyári táborok 

az „ökoturizmus” 

továbbfejlesztése 

-  az előállító vállalkozások 

bevonása, a jellegzetes 

tájtermékeinkre védjegy 

létrehozása, ezekre 

kulturális- és/vagy 

gasztronómiai programok 

építése 

- Zöld Szentgotthárd 

programsorozat tovább 

szélesítése az 

idegenforgalom 

tekintetében 

TDM, PKKE beszámolás: 

folyamatos 

- Zöld Sztg. program tovább 

„szélesítése” (konferencia, vadásznap, 

bárányfesztivál) 

- termékeket előállító vállalkozók 

felkeresése folyamatos (TDM) 

- rendezvényekre folyamatos meghívást 

kapnak a helyi és környékbeli 

vállalkozók, helyi termékeik 

árusítására (PKKE) 

Programcsomagok kialakítása - 

földrajzi egység, kereslet vagy 

turisztikai ágazat alapján, lásd:  

- földrajzi egység: pl. 

Szentgotthárd - Körséta a 

városban, fürdőzéssel, 

gasztronómiai kínálattal 

kiegészítve (vállalkozók 

bevonása) 

- kereslet szerint: pl. 

osztálykirándulás csomag 

összeállítása és kiajánlása 

(szállás, étkezés, buszos 

kirándulási program - 

Szentgotthárd térsége – Őrség- 

Güssing, gyárlátogatások, 

Kaland&Játék.), mozi- 

múzeum- és fürdő belépők 

kölcsönös kedvezménye egy 

csomagban + szombathelyi és 

TDM, 

Gotthárd-

Therm Kft. 

 

 

beszámolás: 

folyamatos 

- TDM: a szálloda megnyitásával a 

jövőben lehetőség nyílik közös 

programcsomagok kialakítására 

- osztálykirándulások folyamatos 

kiajánlása (Fürdő) 

- szálláshelyek folyamatos inspirálása 

csomagok kialakítására (aktuális 

kedvezményekkel tarkítva) (Fürdő) 

- szállásadói fórumok szervezése 

(Fürdő) 

- sikeres együttműködés: mozi-

múzeum-fürdő / kedvezménykupon 

működik 



a zalaegerszegi színházzal 

közös kedvezmények és 

marketing csomag vizsgálata, 

stb. 

- turisztikai ágazat szerint: lásd: 

lentebb - pl. 3 napos Rábai 

vízitúra 

 

III./1. AKTÍV TURIZMUS 

 

Vízi turizmus:  

- központja az Alpokalja 

Szabadidőközpont lehet – 

projekt kidolgozása 

- rábai kikötőhelyek, 

szálláshelyek, szolgáltatások 

felfűzése, csomagajánlat 

összeállítása (vállalkozók 

bevonása) 

- együttműködés: 

önkormányzatok, vízitúra 

egyesületek, vállalkozások, 

ARABO Egyesület 

- közös kiadvány: általános 

ismertető, Rába útvonal, 

kikötőhelyek stb. 

- Hársas tó – sportesemények 

szervezése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési 

terv 

 

SZET KFT 

 

TDM, 

 

 

 

 

 

sport- és 

ifjúsági  

referens 

beszámolás: 

folyamatos 

- változások az ARRABO vízi 

egyesületnél, egyeztetésekre a nyári 

végén került sor, ahol elkezdődött a 

következő év tervezése és szorosabb 

együttműködése (sportreferens) 

- a nyár időszakban több csoport is 

szervezte túráit a Rába szentgotthárdi 

szakaszára   

- az „új Kilátó” információkkal szolgál 

a térség vizes turizmus irányába 

érdeklődők számára 

- csomagajánlat  kialakításának 

akadályai + az Alpokalja projekt 

megvalósulásáig ez említett 

elképzelések nem megvalósíthatók 

(TDM) 

 

Kerékpárturizmus:  

- Jelzett kerékpárutak 

feltérképezése, kiajánlása:  

Őrség, Szlovénia és Ausztria 

határvidékén is, túraútvonalak 

kijelölése 

- Alpokalja SZASZ, mint 

központ: kerékpár kölcsönzési, 

tárolási, szerviz (GYESEV-vel 

egyeztetni) lehetőség 

kialakítása 

- térségi kerékpáros útvonal 

térkép készítése 

- Információs táblák 

kihelyezése, hogy segítsék a 

kerékpárosok tájékozódását 

- Együttműködés az Őrségi 

Nemzeti Parkkal 

- Kerékpárbarát 

 

sport és ifj. 

referens + 

civil 

szervezetek 

bevonása, 

SZET Kft.,  

Önk., 

TDM 

beszámolás: 

folyamatos 

- kerékpáros kiadvány készült helyi 

útvonalakkal (TDM) 

- a helyi kerékpáros egyesület 

folyamatosan szervez túrákat, ahol  

minden érdeklődő kedvére válogathat 

a különféle nehézségű túrák palettája 

közül  

- megoldandó problémák: kerékpár 

kölcsönzési lehetőségek minimálisak, 

nincs kialakított kerékpárbarát 

vendéglátóhely és szállás, szerviz 

- a GYESEV nem tervez 

kerékpárkölcsönzőt kialakítani a sztg-i 

vasútállomáson (TDM) 

- a legtöbb sztg-i szálláshelyen 

elhelyezett kerékpártárolók 

kiszolgálják a jelenlegi 

vendégigényeket (TDM)  

- az Alpokalja Motel és Kemping 



vendéglátóhelyek és szállások 

kialakításának ösztönzése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési 

terv 

területén kölcsönözhető kerékpárok 

elhelyezésére alkalmas tároló 

kialakítása, elhelyezése biztosítható 

(SZET KFT) 

Lovas turizmus: 

- lovas oktatás kezdőknek, 

haladóknak, tereplovaglási 

napos és csillagtúrák és 

szekerezési lehetőségek 

összegyűjtése, kiajánlása, 

szerződéses jogviszony 

létesítése.   

- régi határsáv területén 

lovaglási lehetőségek 

feltérképezése, kiajánlása. 

- lásd: sportturisztikai cselekvési 

terv   

TDM,  beszámolás: 

folyamatos 

- tárgyi feltételek jelenleg nem adottak 

ennek megvalósulására + 

programcsomag kialakítás akadályai 

(TDM) 

Bakancsos turizmus: 

- háttér-infrastruktúra 

fejlesztése: (pihenőhelyek – 

lásd: infrastrukturális 

feltételek) 

- számos túraútvonal van a 

térségben, jól kijelölt, ezek 

összegyűjtése, továbbiak 

kijelölése, kiajánlása,   

- Őrségi Nemzeti Park jól 

működő tevékenysége, 

szerződéses viszony kialakítása 

velük. Közös túrák, csomagok 

kialakítása. 

- „Tanösvények földje” – 

program meghirdetése: ebbe 

összefogva a már meglévő nem 

kevés tanösvényt és kitalálva 

hozzá újabbakat is – ez 

egyúttal saját szentgotthárdi 

turistaútvonalak kijelölését is 

jelenti (pl. Brenner János 

utolsó útjának kijelölése 

esetleg információs táblákkal 

való ellátása);  

- ciszter túrák szervezése: 

„Egynapi járóföld”. 

- térségi túraútvonal térkép 

készítése 

- lásd: sportturisztikai cselekvési 

terv 

 

- TDM, 

Önk 

- TDM, 

sport 

és 

ifjúsá

gi 

refere

ns 

+ civil 

szerv. 

beszámolás: 

folyamatos 

- kevés számban érkeznek egyelőre,  

- Hársas tóhoz vezető út kitáblázása 

megvalósult 

- zarándoklatok érintették a várost: 

1Úton nemzetközi zarándoklat 

- a TDM az Őrségi N.P-kal felvette a 

kapcsolatot egy térképes kiadvány 

kiadása céljából 

 

Vadász turizmus: TDM, beszámolás: - Zöld Szentgotthárd egyik célcsoportja 



- belföldi és külföldi vadászok 

szervezése -  ellátásukra és itt 

tartózkodásukhoz csomag 

összeállítása. 
- lásd: sportturisztikai cselekvési 

terv  

vadásztársasá

gok 

 

folyamatos idén a vadászok voltak (II. Vadász 

Nap szervezése) 

- a jogi szabályozás és az évtizedes 

tradíciók alapján kialakult kapcsolati 

rendszer nem igényli, hogy a TDM 

bekapcsolódjon (TDM) 

SPORTTURIZMUS -> lásd: 

sportturisztikai intézkedési terv (1. 

sz. melléklet) 

   

 

III./2. KULTURÁLIS- ÉS RENDEZVÉNYTURIZMUS 

 

vallási turizmus erősítése, benne:  

- helyi/térségi program utakban 

(Mária út) való részvétel 

továbbfejlesztése  

- vendéglátó helyekkel 

együttműködve 

„zarándokmenü” felvétele az 

étlapra 

- zarándokszállás kialakítása 

Önk., TDM, 

Keresztény 

Megmozdulá

sokért 

Egyesület  

folyamatos - 1Úton zarándoknap Sztg-on koncerttel 

- Zarándok menü létrehozása a 

Fürdőben 

A ciszter kultusz felépítése: 

- ciszter rend épített és szellemi 

öröksége, mindennapi életük 

bemutatása – a „Ciszterek 

Szentgotthárdon” kiállítás 

áthozatala a Múzeumból a 

kolostorépületbe, bővítése  

munkásságuk bemutatása 

interaktív módon  

- Történelmi Napok keretében 

bemutatni Gotthárd-barátot, 

„márkásítani”  alakját, a 

cisztereket. 

- ajándéktárgyak, termékek 

készítése a ciszter örökségről / 

Gotthárd barátról (mézsör, 

almabor, szappan, stb.)  

 

Önk., 

Honismereti 

Klub 

 

 

PKKE 

 

Önk., PKKE, 

TDM 

beszámolás: 

folyamatos 

- „Ciszterek Sztg-on” kiállítás a 

Hivatalban -> forrás tervezése a jövő 

évi ksv-ben 

- a Gotthárd-barát márkásítása 

időigényes folyamat (TDM) 

- a már meglévő 

programsorozatok bővítése és 

továbbfejlesztése  lásd: 

Tavaszi Fesztivál, Gotthárd 

napja, Hopplá Fesztivál, 

Történelmi Napok, Zöld 

Szentgotthárd, Tökparty, 

Adventi programok   

- új rendezvények 

megszervezése: „Szerelmesek 

Fesztiválja”, Hármashatár-

PKKE, Önk. folyamatos - Szerelmesek Fesztiválja országos 

marketing (a lehetőségekhez képest), 

a Hopplá F. idén 2 színpados 

rendezvény volt, a Történelmi Napok 

alkalmával a csata megelevenítését a 

Rába és  Lappincs összefolyásánál 

keltettük életre. Újításként a Zöld 

Szentgotthárd programhoz 

kapcsolódott a Vadásznap is + a 

Bárányfesztivál is. A Szerelmesek 

Fesztiválja rendezvény előadói, 



nap” (más néven), stb. 

- a kiemelt rendezvények 

(Szerelmesek F., Történelmi 

Napok) országos és 

nemzetközi népszerűsítése, 

egyedi arculatának 

megteremtése, honlapok 

kialakítása 

- az ehhez szükséges 

infrastrukturális fejlesztések 

megvalósítása (lásd: várkert 

fejlesztése) 

fellépői nem csak Szentgotthárd 

lakóit, hanem Szentgotthárd 

vonzáskörzetében élőket is vonzották. 

(PKKE) 

 

a helytörténeti kutatások 

folytatása, az eredmények 

közzététele, bemutatása, a 

turisztikai kínálatba emelése, a 

helyi értékek összegyűjtése 

Honismereti 

Klub / 

Értéktár 

Bizottság, 

Önk. 

folyamatos - folyamatos 

- szentgotthárdi csata könyv és 

animációs film elkészülte 

- Hadiösvény interaktív történelmi 

program kialakítása (Múzeum) 

- helyi értéktár felhívást jelentetett meg, 

de senki sem küldött be javaslatot az 

értéktárba történő felvételre, maguk 

választottak ki 12 helyi értéket 

a szentgotthárdi csata, a 

kaszagyári és a selyemgyári 

kiállítás összeállítása és a Pável 

Ágoston Helytörténeti- és Szlovén 

Nemzetiségi Múzeum emeletén 

való bemutathatóságának 

kialakítása 

Önk., 

Honismereti 

Klub, Móra 

Ferenc VKM 

2015. április 

30. 

folyamatban, év végén kerül rá sor 

legelőbb 

a Szentgotthárdi csata könyv 

elkészítése 

Önk. 2015. április 

30. 

megvalósult (400 oldalas kiadvány + 

térkép + csata animációs film DVD 

melléklet) 

a szentgotthárdi csata kapcsán a 

„Hadisösvény” interaktív program 

kialakítása 

Önk. 2015. április 

30. 

megvalósult, elérhető a Múzeumban, 

szórólap is készült (+ folyamatban a 

szlovén nyelvű kialakítása pályázati 

támogatásból) 

A Csákányi László Filmszínház 

bevonása a kulturális- turisztikai 

programokba, saját rendezvények 

szervezése a film- és 

társművészetek vonatkozásában. 

 

SZET Kft., 

PKKE, Önk. 

folyamatos Folyamatos 

- Szerelmesek F. filmfesztivál rész  

- 100 nap 100 élmény 

programsorozat, az együttműködés 

az egyes szervezetekkel folyamatos 

(pl. Szerelmesek fesztiválja, 

jelentkezik a Filmklub, ill. a 

Társművészetek sorozat. (SZET 

KFT) 

 

„Élő Ipari Múzeum – projekt” a 

Kaszagyár területén a védettség 

alá helyezett épületekben 

berendezni és működés közben 

Önk. hosszútávon 

folyamatos 

 



bemutatni a Szentgotthárdon volt 

ipari tevékenységet: kaszagyártást 

(és a termékek értékesítését), 

selyemgyártást, és továbbiakat – a 

megtermelt terméket pedig 

árusítani. Kiváló célpontja az 

iskolai kirándulásoknak de akár 

átutazó csoportokat is be lehet 

vele vonzani. 

 

IV.  MARKETING FELADATOK 

 

Megjelenések, bemutatkozások:  

- vásárokon, kiállításokon való 

megjelenés – különösen: 

Utazás Kiállítás  

- Study tourok szervezése 

média, befektetők, utazási 

irodák meghívásával   

- road show-k szervezése 

(hasonlóan, mint a 

Szentgotthárd film 

bemutatása Budapesten) Mo-

n és a környező országokban   

TDM, Gotthárd 

Therm Kft. 

 

 

folyamat

os 

- Utazás kiállításon a megjelenés 

megvalósult (Fürdő-TDM) 

- Walldürn virágfesztivál (Fürdő-TDM) 

- study tourok: a szálloda megnyitását 

követően (TDM) 

az egységes megjelenés-arculat 

követése, a rendezvények 

arculatának márkásítása (lásd: 

Gotthárd barát), ezek követése és 

megtámogatása az 

ajándéktárgyakban 

PKKE, TDM, 

Önk. 

folyamat

os 

- rendezvényeinken hirdetett 

versenyeken az ajándéktárgyak 

tükrözik a programok tematikáját és 

emblémáját tartalmazzák. (PKKE) 

a város kiemelt rendezvényeire 

(Szerelmesek Fesztiválja, 

Történelmi Napok) promóciós 

terv összeállítása 

PKKE, Önk., 

Munkacsoport 

2015. 

március  

- Szerelmesek Fesztiválja arculat 

kialakítás, terv alapján marketing 

- Szerelmesek Fesztiválja és Történelmi 

Napok weboldala és FB oldala is 

elkészült idén 

kiadványok (éves programajánló 

flyer, Kilátó aktualizálás, egyéb) 

+ előzetesen „arculati” egyeztetés 

Önk., TDM, 

Munkacsoport 

éves 

program

ajánló 

flyer 

(Önk.) és 

KILÁTÓ 

az 

Utazás 

Kiállításr

a, 

folyamat

os 

- éves programajánló flyer készült 

- új KILÁTÓ turisztikai kiadvány és a 

kerékpáros kiadvány kiadása is 

megvalósult, egységes arculatot 

követnek (TDM) 

 

2015. márciustól új turisztikai 

hírmondó kiadvány indítása, 

TDM, Gotthárd-

Therm Kft. 

folyamat

os 

- megvalósult (TDM, Fürdő) 



amely a szállásadóknál lesz 

kihelyezve és a turistákat lesz 

hivatott tájékoztatni magyar és 

német nyelven az aktualitásokról 

turisztikai/kulturális témában 

városfilm + kisfilm propagálása, 

DVD kiadvány készítése 

Önk. folyamat

os, 

DVD: 

2015. 

április 

30. 

forrás hiányában egyelőre nem valósult 

meg (viszont a csatakönyv melléklete a 

csata animációs film DVD) 

éves rendezvénynaptár elkészítése 

és aktualizálása 

Önk. 

koordinálásával 

folyamat

os 

elkészítése megtörtént, aktualizálása 

elmarad 

TDM honlap működtetése és 

frissítése – minden aktuális 

turisztikai információ egy helyen 

TDM folyamat

os 

megvalósult, folyamatos 

a visszacsatolás: az itt tartózkodó 

vendég hatékony marketing 

csatorna is  

Látogatóközpontban és a 

Fürdőben adatok gyűjtése a 

turistáktól (honnan jöttek, 

elégedettség, igények) 

PKKE, Gotthárd 

Therm Kft. 

folyamat

os 

folyamatos 

helyi lakosság bevonása és 

aktivizálása:  

- a Szentgotthárd újság minden 

számában legyen lehetőség 

egy rendezvény- turisztikai 

„melléklet” megjelentetésére, 

amiből a lakosság tájékozódhat 

az aktuális eseményekről, 

rendezvényekről 

- a nyári szezonra ki kell 

helyezni egy információs 

pontot a főtérre – cél: a 

turisták mellett a helyiek 

megszólítása is (akik nem 

mennek be a 

Látogatóközpontba) 

- helyiek, elsősorban a helyi 

fiatalok és civil szervezetek 

turisztikai „aktiválása” 

(helytörténeti vetélkedőkön túl 

élményszerű, turisztikai 

szemléletű, helyi értékek 

megismertetése + 

rendezvényeken, információs 

pontokon való közreműködés)   

újság, TDM, 

PKKE 

folyamat

os 

- az újságban a rendezvények / 

turisztikai információk megjelennek 

- folyamatos együttműködés az újság 

szerkesztőjével (TDM) 

- főtéri információs pont a Szerelmesek 

F. kapcsán működött 

- diákok, civilek folyamatosan jelen 

vannak rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában (PKKE) 

egyéb csatornák használata (web, Önk., PKKE, folyamat - folyamatos minden érintett 



facebook, stb.) TDM, Gotthárd-

Therm Kft, 

SZET Kft. 

os szervezetnél 

- új önk-i honlap készült 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
 

BESZÁMOLÓ 

Szentgotthárd város turisztikai intézkedési tervéhez 

 

2015. első félév 

 

Készítette: Gotthárd-Therm Kft. 

 

A Gotthárd-Therm Kft. az alábbiakról számol be a turisztikai intézkedési tervvel kapcsolatban: 

1. A fürdő munkatársa a megszervezett munkacsoporti üléseken részt vett. 

2. A fürdő és a SZTTE közösen képviselte Szentgotthárdot a budapesti Utazás Kiállításon 2015. 

február 26. és 2015. március 1 között. Idén is részt vettünk a Walldürn-i Blumen- und 

Lichterfest rendezvényen, ahol helyi termékeket értékesítettünk. 



3. A fürdő fejlesztési lehetőségeit folyamatosan vizsgáljuk, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az 

anyagi források hiányában a meglévő szolgáltatáspaletta értékesítésén dolgozunk 

folyamatosan. Ennek értelmében kedvelt szolgáltatásainkat megtartottuk, illetve 

továbbgondoltuk (pl. Nyugdíjasok hónapja, Nyári akció, Osztálykirándulások kiajánlása). 

Valamint kevésbé népszerű kezdeményezéseinket levettük az értékesítendő szolgáltatások 

listájáról. 

Ennek keretében az uszodát folyamatosan ajánljuk ki sportegyesületeknek, cégeknek. Ezek 

működnek is. Új színfoltként jelent meg ebben a félévben a búvároktatás. Az úszásoktatások 

folyamatosan zajlanak: a reggeli órákban az iskolák töltik meg az uszodát, a délutáni órákban 

pedig magán úszásoktatás, edzések, iskolai csoportok foglalják le az uszodai sávokat. Ezek a 

nyári hónapokban nem működnek ugyan, de az iskolai tanév ideje alatt jól kihasznált a fürdő 

uszodája. 

A fürdő nyári táborai sikerrel zajlottak le. A 2015. évi szezonban 7 táborban összesen 83 

gyermek vett részt. Ugyanakkor a életmód táborok, kúracsomagok értékesítésére a hotel zárva 

tartása miatt továbbra sem nyílt lehetőség. Természetesen a hotel újranyitásával az erre 

vonatkozó ötleteinket, elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani. 

4. A fürdő aktívan részt vett az EFI és a Falugondnokok Egyesületének programjaiban. 

Mindkettő szervvel már második éve működtünk együtt a kliensek / vendégek 

megelégedésére. Továbbra is próbálunk minden kezdeményezésbe bekapcsolódni, még akkor 

is, ha az elsőre nem a fürdő profiljához tartozik (pl. ÁROP pályázat, Energiaváros projekt, 

stb.) 

5. A Szerelmesek Fesztiválja programra kedvezményekkel, programokkal vártuk a vendégeket. 

Próbálunk továbbra is aktívan bekapcsolódni a városi kezdeményezésekbe, rendezvényekbe. 

6. Egy teljesen új kezdeményezés eredményeképpen jött létre a múzeum, mozi és fürdő közös 

együttműködése, mely egy kedvezménykuponnal buzdítja a turistát mindhárom hely 

meglátogatására. Ez a kedvezményprogram aktívan működik. Reméljük, hogy egyre szélesebb 

körben elterjed a vendégek között. 

7. Több alkalommal szállásadói fórumokat szerveztünk. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy ezen 

nem mindig voltak aktívak partnereink. Folyamatosan törekszünk arra, hogy partnereink 

fürdőbelépőkkel kombinált csomagokat értékesítsenek. Aktuális akcióinkat folyamatosan 

eljuttatjuk hozzájuk, inspirálva őket a csomagok összeállítására. 

8. A fürdő folyamatosan vendég kérdőívezéssel méri a betérő vendégeket, melyekről részletes 

értékelést készít minden hónapban. 

9. A SZTTE kezdeményezésére a fürdő A’la Carte étterme zarándokmenüt készített. Ezzel 

kapcsolatban egyeztetéseket folytatunk Rimfel Ferenc plébános úrral. Bízunk benne, hogy 

találunk egy olyan hatékony csatornát, amivel ezt el tudjuk juttatni a célcsoportnak. 

Reményeink szerint több vendéglátó hely is fog csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. 



10. A fürdő továbbra is a Szentgotthárddal kapcsolatos könyvek, Kaland és Játék programcsomag 

értékesítési pontja. A fürdő recepcióján kerültek kihelyezésre ezek a kiadványok / csomagok. 

Célunk, hogy ezek értékesítését is próbáljuk növelni. 

 

Javaslataink: 

- Évek óta várólistán van a város vonzóbbá tétele. Sajnos ez továbbra sem valósult meg. 

- Hatalmas problémát jelent, hogy a városban nehéz a parkolás. A parkolóautomaták sokszor 

nem működnek. Kizárólag forint aprópénzt fogadnak el, a magyar kiírások miatt a turisták 

nem tudnak tájékozódni a parkolással kapcsolatban. 

 

Pozitívan értékeljük a következőket: 

- A nyári rendezvények visszatértek a várkertbe. 

- A refektórium terasza sok koncertnek adott helyszínt. A felújítás után valóban méltó 

helyszínre kerültek ezek a rendezvények. A turisták is pozitív visszajelzéseket adtak. 

  



3. számú melléklet 
 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

9970 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 7. 

 

 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a következő információkat tudja adni a 2015. 01.-08. 

között végzett idegenforgalmi tevékenységével kapcsolatban. 

 
A Színház épületében a Turisztikai Információs Központot egész évben működtetjük 

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

április 1 – augusztus 31. között hétköznap: 9.00 – 16.30 

    szombaton: 9.00 – 14.00 

• továbbá a rendezvények alkalmával azok időtartama alatt 

Látogatószám alakulása az elmúlt években 

Év EGYÉNI LÁTOGATÓK CSOPORTOS LÁTOGATÓK 

 belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb belföldi osztrák szlovén német olasz egyéb 

2011 1042 427 49   104 22 2 2   0 

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

2013 581 214 60 17 4 28 7(87) 1(8) 2(100) 0 0 0 

2014 

(10.31-

ig) 

546 240 46 12 1 30 6(92) 2(28) 2(85) 0 0 0 

2015 

(09.16-

ig) 

454 288 44 12 1 13 8(127) 5(119) 3(65) 0 0 0 

 

Látogatottság 

Látogatottság tekintetében megállapítható, hogy a nyári szabadságolások időszakában 

lényegesen megnőtt az érdeklődő turisták száma, ami a Szerelmesek Fesztiválja, a 

Történelmi Napok és az augusztus 20-ai ünnepnapnak is köszönhető. 

Általánosságban azonban az a tapasztalat, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt és 

annak lezárulását követően meglehetősen csökkent a látogatóközpontba betérők száma.  

Megfigyelhető az is, hogy a két kiemelkedő hónap (július, augusztus) kivételével márciustól 

szeptemberig nagyjából azonos látogatottsággal számolhatunk. 
 

 

Idegenvezetés 

 

Az új honlap létrehozásával több csoport kér idegenvezetést és teljes program kísérést. 

 



2015 - 5 

2014 - 1 

2013 - 3 

2012 - 3 

 

Honlap 

 

Az egyesület honlapján a látogatók folyamatosan tájékozódhatnak rendezvényeinkről, 

programjainkról. 

 
 

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület által üzemeltetett Turisztikai Információs Központban 

az érdeklődők számára egy táblázatba összegyűjtöttük a Szentgotthárdon és környékén 

található szálláshelyeket, illetve elérhetőségüket. Ennek célja a személyesen betérő látogatók 

szálláshelykeresésének segítése. 
 

Marketing 

 

A térségben lévő szolgáltatóktól, szállásadóktól folyamatosan kérjük ingyenes kiadványaikat, 

szóróanyagaikat, mi pedig részükre folyamatosan küldjük anyagainkat, programjainkat. 

 

Árukészletünket folyamatosan pótoljuk. Ebben az évben hűtőmágneseket is vásárolhatnak az 

ide látogatók, melyeken Szentgotthárd város nevezetességei láthatók. 

Új könyvekkel gyarapodott kínálatunk: 

• Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen 

• 1664 Szentgotthárdi csata 

Ezekből eladás még nem volt. 

 

Továbbra is nagyobb szerepet fordítottunk az egyes programok szélesebb körben való 

megismertetésének – közösségi oldalak (facebook) használata, a Magyar Turizmus Zrt. 

honlapján (itthon.hu) való megjelenés, programturizmus.hu-n való megjelenés stb.), 

melyek segítségével országos szinten is megismertethetjük rendezvényeinket. A Vaskarika 

internetes hírportállal jó viszonyt alakítottunk ki, ennek köszönhetően rendezvényeink 

folyamatosan megtalálhatók oldalukon. 

  

Tematikus programajánlóink a nyári időszak, valamint az advent-karácsonyi ünnepkörök köré 

koncentrálnak. 

 
Az egyesület honlapját napi szinten frissítjük, folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket 

programjainkról, térséghez kapcsolódó látnivalókról, ezen belül is a múzeumokról, 

bemutatóhelyekről, és túrázási lehetőségekről, az információs központról, szálláshelyekről a 

szállásadóknak díjfizetés ellenében hirdetési lehetőséget biztosítunk honlapunkon), a Kaland 

& Játék is kiemelt szerepet kap. A népszerű játékból idén már eladtunk 10 darabot.  

Főként azoknak a turistáknak szoktuk ajánlani, akik kifejezetten az Őrségről szeretnének 

tájékoztatást kapni. Segítségével saját maguk fedezhetik fel a térség természeti és kulturális 

kincseit.  

 

Eseményeinkről már a főoldalon tájékoztatást kaphatnak. A hagyományosan minden évben 

megrendezésre kerülő Történelmi Napok rendezvénynek kiemelt helyet biztosítunk a 

honlapon, melyben a részletes programokról tájékoztatjuk az érdeklődőket. 



 

A tavalyi évben kidolgozott túraútvonalak és az őrségi idegenvezetések felé is nagy 

érdeklődést mutattak a látogatók. Szolgáltatásunkat több csoport is igénybe vette az idei 

évben. 

 

A szállásadókkal a kapcsolatunk folyamatos, heti szinten tájékoztatjuk a Pannon Kapu 

Kulturális Egyesület programjairól, eseményeiről, idegenforgalmi felhívásokról. Frissítjük 

ingyenes kiadványainkat.  

 

Rendezvényeinket többféleképpen népszerűsítjük: plakát (városban felállított zárható 

hirdetőtábláinkban illetve több boltban), e-mail (szállásadóknak, médiának, 

hivataloknak, érdeklődőknek), interneten (honlapunk, itthon.hu, programturizmus.hu, 

facebook stb.), megállító táblák kihelyezése az Információs Központ előtt, média (Vas 

Népe, Rábavidék, Szombathelyi Est, Gotthárd TV).  
 

 

Túraajánlatok - idegenvezetés 

 

Az új honlap létrehozásával több csoport kér idegenvezetést és teljes program kísérést. 

Szakvezetés: 

         Felnőtt: 750 Ft/fő (15 fő felett) 

         Diák/Nyugdíjas: 500 Ft/fő (15 fő felett) 

15 fő alatt a szakvezetési díj egyöntetűen: 10 000 Ft + ÁFA 

 
 

Konkrét túraútvonalak kerültek kidolgozásra, amelyek változatos attrakciókat 

tartalmaznak, és melyek által a környező kisebb településeket is bevonhatjuk az 

idegenforgalom vérkeringésébe. Ezen kívül őrségi idegenvezetés is szerepel az ajánlataink 

között. 

 

Az alábbi szervezett túraajánlatokkal szeretnénk megkönnyíteni az ide látogatók számára 

Szentgotthárd és térségének minél szélesebb körű megismerését. Így, amellett, hogy a 

szervezés terhét levesszük a válláról, élvezetes szakvezetés keretein belül ismerkedhet meg a 

térség természeti és kulturális értékeivel.  

Idegenvezetés során a csoportnak bemutatjuk Szentgotthárd nevezetességeit, a Színház 

épületét, a Barokk templomot, a Barokk kertet, a Pável Ágoston Múzeumot és még sok 

számos látnivalót. Igyekszünk minél érdekesebben megismertetni kis városunk szépségét, 

kultúráját az ide érkezőknek, hogy vigyék tovább hírünket és barátaikat, ismerőseiket is 

elhozzák ide. 

 

Kiegészítő programoknak ajánljuk: 

Jakosa porta - Tökmagolajütés eszközeinek megtekintése. 

Ferencz porta - Biogazdálkodás, állattenyésztés, tejtermékek előállításának megtekintése. 

 

Többször előfordult, hogy csoportok konkrét idegenvezetési elképzeléssel kerestek fel, 

melyeket igyekszünk teljesíteni.  

A Turisztikai Információs Központban a hozzánk betérő turisták, látogatók megfelelő 

információt kapnak kérdésükre 

Szabadidőtöltésüket segítjük programajánlókkal, szolgáltatók szóróanyagaival, szállások 

ajánlásával esetlegesen foglalásával. 



Az idegenforgalmi szezonban rendkívül sokan betérnek hozzánk és visznek néhány apróságot 

emlékbe, melyek Szentgotthárd városhoz kapcsolódnak. 

Az itt tartózkodó vendégektől információkat gyűjtünk be, szóban vagy kérdőív alapján. Arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy honnan érkeztek, milyen céllal (aktív vagy passzív kikapcsolódás), 

mennyire vannak megelégedve, akár a mi munkánkkal, akár szállásukkal vagy egyéb igénybe 

vett szolgáltatással.  

Régió szerinti megoszlásról nem beszélhetünk, mert az ország egész területéről érkeznek 

vendégek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 
 

SPORTREFERENS BESZÁMOLÓJA 

 

Turisztikai beszámoló 

 

Feladatok: 

 

Wellness turizmus: 

 



 A fürdő folyamatosan helyszínt biztosít a táborok számára (úszó, edzőtáborok, 

búvártanfolyam) 

 Több éve rendez saját tábort a nyári szünidő folyamán, ahol a gyerekek reggeltől 

délutánig felügyelet mellett hasznosan tölthetik a szünidejüket 

 Az osztálykiránduló csoportok számára kedvezményes belépési lehetőséget 

biztosítanak, amit minden évben több osztály is igénybe vesz 

 Sportesemények: a saját sporttal kapcsolatos rendezvényei mellett, 2015-ben megyei 

kéttusa versenynek is helyszínt biztosított a komplexum, a jövőben remélhetőleg még 

több hasonló versenynek is helyszínévé válik a fürdő 

 

Vízi turizmus: 

 

 ARRABO Egyesület vezetésében a nyáron változások történtek ezért a szorosabb 

együtt működésre eddig nem volt lehetőség, viszont a következő nyári szezonban már 

közösen kidolgozunk egy programtervet az evező sporttal kapcsolatban, a másik cél a 

vizes sportok felélénkítése a térségben 

 A Rába szentgotthárdi szakasza kedvelt a túrázók körében, és nyaranta több csoport is 

szervezi ide túráit 

 Kiadványok tekintetében az „új Kilátóban” szerepel a vizes turizmus is, az esetleg 

elgondolkodásra adhat okot, hogy a jövőben valamilyen szóró anyagot készítünk-e 

külön a vizes sportok számára, hasznos információkkal és tudnivalóval 

 

Kerékpárturizmus: 

 

 Jelentős kerékpáros turizmusról nem beszélhetünk a térségben, leginkább 

pihenés/nyaralás kiegészítéseként kerékpároznak a környéken 

 Ennek oka lehet: kerékpáros szempontból kevésbé vonzó a térség (balatoni-, fertő-tavi 

kerékpárút közelsége, és népszerűsége), kerékpár kölcsönzési lehetőségek 

minimálisak, nincs kialakított kerékpárbarát vendéglátóhely és szállás, szerviz a 

számukra  

 

Bakancsos turizmus: 

 

 Hasonlóan a kerékpárturizmushoz nem kimondottan érkeznek turisták ilyen céllal, 

leginkább az Őrség az a terület, ahol a bakancsos turisták megjelennek, de ők sem 

nagy számban 

 

 

Sportturisztikai cselekvési tervről 

 

Labdarúgópályák – műfüves labdarúgó pálya 

 

1. Öltöző kialakítása 

 A tervek és az építési engedélyek megvannak 

 Már csak a kivitelező kiválasztása szükséges, illetve még pluszforrás is szükséges és 

bármikor kezdődhet az építkezés 

 Továbbra is ez a legnagyobb probléma a labdarúgók és a tekések számára, melynek a 

megoldása rendkívül fontos 

 

2. Szállás 



 A „nagy külföldi csapatok” számára eddig problémát jelentet a megfelelő minőségű 

szállás hiánya, de ez a gond is hamarosan megoldódik, mivel a 4*-os szálloda 

hamarosan újranyit, és ezzel megfelelő színvonalú szállást kínál a sportturisták 

számára is 

 A szállodának is vannak hasonló jövőbeni tervei, hogy a sporttelep komplexumot 

kihasználva csapatokat edzőtáboroztat 

 

3. Pályakarbantartás 

 Ez folyamatosan biztosítva van, a labdarúgók megfelelő minőségű pályán 

sportolhatnak 

 Nagy könnyebbséget és minőségi javulást eredményezett az automata öntözőrendszer 

kialakítása és használata 

 

5. Műfüves pálya 

 A terveknek megfelelően szeptember végére elkészül a nagyméretű műfüves pálya 

 A pálya leginkább a téli időszakban adható majd bérbe (január-március), feltéve, ha 

olyan az időjárás, hogy az élőfüves pályák használhatatlanok 

 A bérbeadásnál a környékbeli csapatok mellet, a határon túli osztrák csapatokban is 

gondolkozni kell, mint bérlők 

 A bérleti díj (a környékbeli pályákat figyelembe véve) 30.000 Ft /mérkőzés vagy 

20.000 Ft/óra 

 

6. A füves pálya bérbeadás 

 Elsődlegesen erre majd akkor kerülhet sor, ha edzőtáborozni érkeznek ide csapatok 

 Azonban ez addig nem lehetséges, amíg nem lesz megfelelő minőségű öltöző 

számukra 

 

Tekepálya 

 

 Nagy lehetőségek rejlenek a tekepályában, azonban itt is el kell mondani, hogy amíg 

nincs megfelelő öltöző kialakítva hozzá, addig nem lehet sem edzőtáborok, sem 

válogatott mérkőzések, diákolimpiai versenyek helyszíne 

 A tekesport iránt érdeklődő amatőrök és szórakozni vágyók folyamatosan igénybe 

veszik a pályát, amiről a hónap végén folyamatosan küldi a tekepályát üzemeltető 

vállalkozó a havi pontos időre lebontott elszámolást 

 Jelenleg a Csákánydoroszló tekecsapata edzések és mérkőzések helyszínének is a 

gotthárdi tekézőt bérli, mivel nekik nincs megfelelő minőségű pályájuk 

 

Rába folyó, vízi turizmus 

 

 Jelentős változások következtek az Arrabo vízi egyesületnél, a választás és az új 

elnökség felállása nehezítette az együttműködést, ezért komolyabb egyeztetésekre 

csak a nyári szezon végén kerülhetett sor, ahol elkezdődött a következő év tervezése 

és szorosabb együttműködése 

 Az egyik legfontosabb feladat a környék megismertetése és megszerettetése a vizes 

sportokkal, melyet a következő évben több túrával, és gyerekeknek szóló 

programokkal szeretnénk végrehajtani 

 A motel és kemping fejlesztése is azt eredményezné, hogy még szélesebb réteg venné 

igénybe a szolgáltatásait, ami minden bizonnyal a vízi turizmusra is pozitív hatással 

lenne 



 

Hársas tó 

 

 Részben a tó körüli fejlesztésnek is köszönhetően folyamatosan növekszik az ide 

érkező turisták, kikapcsolódni vágyók száma 

 A nyári időszakban, jó idő esetén rengeteg ember keresi fel a tavat és környékét 

 A tó évek óta otthont ad horgász és íjászversenyeknek is 

 A téli időszakban pedig a korcsolyázók kedvelt helye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Lezárult Szentgotthárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, mely a 

Belügyminisztérium jóvoltából, az NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámon 

nyilvántartott pályázat keretében valósul meg. Ebben középtávú (5-7 év) fejlesztési célok 

meghatározására került sor, melyek a 2014 – 2020-as pályázati ciklus alkalmával biztosítanak 

kiváló hivatkozási alapot a beadott projektjavaslatokra vonatkozóan, illetve nyújtanak 

segítséget a lehetséges források lehívásában.  

 

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

bevonásával, széles körű párbeszéd során került meghatározásra és kidolgozásra 

Szentgotthárd Város 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Ennek a 

folyamatnak bizonyos Belügyminisztériumi előírásoknak kellett megfelelnie: 

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

15 év) célokat összegzi  

- szükséges volt munkacsoportok létrehozása és működtetése a projektjavaslatok 

feltérképezéséhez, melyek felépítése: 

o városi koordinátor: Papp Bálint 

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

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

Márta 

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

Gábor, Somorjainé D. Zsuzsanna 

- lakossági fórum (2015. április 22.), illetve a lakosság tájékoztatása helyi újságon és a 

Hivatal weboldalán keresztül 

- az ITS államigazgatásra való megküldése az irányító csoport által (Minisztériumok, 

Kormányhivatalok, Önkormányzatok, Igazgatóságok) 

- államigazgatási vélemények felülvizsgálata és tervezői válasz megküldése 

- Belügyminisztérium általi jóváhagyás a dokumentumra vonatkozóan 

- Szentgotthárd Város Képviselő–testületének hozzájárulása az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia elfogadásához  innentől lép életbe a dokumentum 

érvényessége. 
 

A projekt zárás folyamatában tehát szükség van a Képviselő-testület jóváhagyására. Ezt 

követően a határozati döntést 10 napon belül eljuttatjuk a Belügyminisztérium számára, ezzel 

lezárva a projektet és érvényessé nyilvánítva a dokumentumot. Fontos megjegyezni, hogy 

jelen elfogadó határozattól függetlenül lehetőség nyílik a későbbiekben az ITS 

felülvizsgálatára, igény szerint módosítására. 

 



Az államigazgatási eljárásról beérkezett véleményeket az 1. számú melléklet, míg 

Belügyminisztérium által felmerült kérdésekre, értékelésre adott tervezői válaszokat a 2. 

számú mellékletben olvashatják. 

 

A végleges Integrált Településfejlesztési Stratégia a 3. számú mellékletben szerepel, míg az 

ezt megalapozó munkarész a 4. mellékletet képezik. 

 

 

  

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előterjesztés 3. számú 

mellékleteként szereplő, NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú pályázat keretein 

belül elkészített Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja. 
Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 30. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2015.szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárdi Ifjúsági Tanács létrehozása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdés 15. pontja a helyben biztosítható feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok közé sorolja az ifjúsági ügyeket. 

 

Korábban már többször szó esett egy, a városi ifjúsági életet érintő véleményező, javaslattevő 

szervezet létrehozásáról. Sőt, korábban már működtek is ilyen fórumok, azonban működésük 

bizonyos idő után abbamaradt. A 142/2015. számú Képviselő-testületi határozatban arról 

döntött a Képviselő-testület, hogy „az ifjúsági koncepcióban elfogadott elvek alapján, a 

koncepcióban megfogalmazott keretek között Ifjúsági Tanács létrehozását javasolja. A 

részleteit ki kell dolgozni és a testület elé kell hozni.” 

 

A szentgotthárdi ifjúsági tanács létrehozása kapcsán előzetes egyeztetéseket folytattunk a 

helyi oktatási intézmények vezetőivel, illetve az iskolái diákszervezetekkel is, ennek 

eredményeképpen alakult ki a jelen előterjesztésben olvasható változat. Ez alapján az ifjúsági 

tanács olyan, a helyi ifjúság számára létrehozott fórum lenne, amelyben a fiatalok képviselői 

és a város vezetése – kiegészülve a tárgy szerint éppen illetékes szereplővel / intézménnyel – 

átbeszélhetik az ifjúságot érintő lehetőségeket, az ifjúságot érintő döntéseket, csatornája lenne 

a fiatalok megszólításának, továbbá nem csak véleményező, de javaslattevő, bizonyos 

esetekben végrehajtó/szervező feladatokkal is fel lenne ruházva.  

 

Főbb feladati lennének: 

- javaslatok, vélemények megfogalmazása az Önkormányzat számára a helyi ifjúságot 

érintő elképzelésekről, feladatokról. 

- a fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása. 

- a helyi ifjúsági élet ösztönzése, felpezsdítése. 

- elősegíteni a fiatalok szerveződéseinek létrejöttét, megerősödését, ifjúsági 

események szervezését,  

- szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos egyéb kérdésekben közreműködik, 

javaslatot tesz azok szervezésére, lebonyolítására, 

- az ifjúsági bűnelkövetéssel, drogfogyasztással kapcsolatos ügyekben javaslatokkal él, 

- az ifjúsági korosztály számára hasznos, lényeges információkról tájékoztatja a helyi 

ifjúságot, továbbítja részükre a felhívásokat, közleményeket, 

- bekapcsolódik a helyi ifjúsági cselekvési terv végrehajtásába, fejlesztéséhez 

ötleteivel és javaslataival hozzájárul. 

 

Az Ifjúsági Tanács tagjainak száma 7 fő lenne a tervezet szerint: 

- a szentgotthárdi képviselő-testület által delegált 1 fő képviselő, 



- a Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma által delegált 1 fő 

diák, 

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

Iskolája által delegált 1 fő diák 

- a III. Béla Szakképző Iskola által delegált 1 fő diák 

- a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által a szentgotthárdi 18-29 évesek 

köréből meghívott/delegált 2 fő, ebből 1 fő felsőoktatásban résztvevő 

- a városi sport és ifjúsági referens. 

A Tanács tervezett feladatait, működési rendjét az előterjesztés 1. számú mellékleteként 

részletesen előkészítettük. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja és egyetért 

azzal, hogy Szentgotthárd Városban Ifjúsági Tanács működjön.  

 

2. Az Ifjúsági Tanács működésével kapcsolatos szabályzatot az előterjesztés melléklete 

szerint megismerte és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri:  

- a Polgármestert, hogy az Ifjúsági Tanácsban résztvevő szervezeteket kérje fel tag 

delegálására. 

- az Önkormányzati Hivatalt, hogy működjön közre és nyújtson segítséget az Ifjúsági  

Tanács megalakulásához, működéséhez. 

 

4. A Képviselő-testület az Ifjúsági Tanácsba a Képviselő-testület részéről …………………. 

–t delegálja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

               Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 22. 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                            polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS IFJÚSÁGI TANÁCSÁNAK 

ÜGYRENDJE 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A szervezet teljes megnevezése: Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa (a továbbiakban: 

Ifjúsági Tanács) 

2. Székhelye: 9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

3. Működési területe: Szentgotthárd város közigazgatási területe 

4. Az Ifjúsági Tanács Szentgotthárd város 14-29 éves korú ifjúsági lakosságának 

képviseleti, konzultációs testülete. 

5. Az IT javaslattevő és érdekegyeztető konzultatív szervezet. Önálló gazdálkodást nem 

folytat, nem jogi személy. 

 

 

II. AZ IFJÚSÁGI TANÁCS CÉLJAI 

 

1. Megjeleníteni, képviselni az ifjúsági korosztály érdekeit a helyi önkormányzat 

döntéshozatali mechanizmusában. 

2. Közéleti fórumot, megszólalási lehetőséget biztosítani a város ifjúságának, hogy az őket 

érintő kérdésekbe beleszóljanak, véleményt nyilvánítsanak. 

3. Olyan állapotot teremteni és fenntartani a településen, melyben az ifjúsági korosztály 

közéleti lehetőségei és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek. 

 

 

III. AZ IFJÚSÁGI TANÁCS FELADATAI 

 

1. Az Ifjúsági Tanács részt vesz az Önkormányzat ifjúsággal kapcsolatos munkájában.  

2. Javaslatok, vélemények megfogalmazása a Képviselő Testületnek, a helyi ifjúságot 

érintő elképzelésekről, problémákról, feladatokról. 

3. Konzultációk és programok kezdeményezése a fiatalok érdekeinek képviselete 

érdekében. 

4. Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata során értékelések, javaslatok megfogalmazása, és 

a helyi ifjúsági szereplők tevékenységének az összehangolása. 

5. A fiatalokat érintő problémák összegyűjtése és továbbítása. 

6. A helyi ifjúsági élet ösztönzése, felpezsdítése. 

7. Elősegíti a fiatalok szerveződéseinek létrejöttét, megerősödését, ifjúsági események 

szervezését, olyan programok kidolgozását, amelyek segítenek, a fent említet célok 

megvalósulásában. 

8. Visszacsatolást ad a Képviselő Testületnek az ifjúsági koncepcióban és az éves 

cselekvési tervben megfogalmazottak végrehajtásáról. 

9. Az ifjúságot érintő pályázatok előkészítését és megvalósítását segíti. 

10. A város oktatási intézményeiben zajló ifjúsági programok megvalósításába 

bekapcsolódik. 



11. Ifjúsági sporttal, testmozgással, aktív mozgással kapcsolatos kérdésekben meghatározza 

álláspontját, javaslatokat ad a helyi ifjúsági bajnokságok megszervezéséhez, 

információszerzéssel, helyi versenyekkel kapcsolatos ügyekben közreműködik, 

javaslatokkal él. 

12. Szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos egyéb kérdésekben közreműködik, 

javaslatot tesz azok szervezésére, lebonyolítására 

13. Ifjúságot érintő infrastruktúra fejlesztéssel, építkezésekkel, beruházásokkal kapcsolatos 

terveket előzetesen véleményez. 

14. Az ifjúsági bűnelkövetéssel, bűnözéssel, tiltott devianciákkal, drogfogyasztással 

kapcsolatos ügyekben álláspontot képvisel és javaslatokkal él. 

15. Az ifjúsági korosztály számára hasznos, lényeges információkról tájékoztatja a helyi 

ifjúságot, továbbítja részükre a felhívásokat, közleményeket. 

16. Bekapcsolódik a helyi ifjúsági cselekvési terv végrehajtásába, annak megvalósulásában 

közreműködni, eredményeit elemezni, fejlesztéséhez ötleteivel és javaslataival 

hozzájárul. 

 

 

IV. AZ IFJÚSÁGI TANÁCS ÖSSZETÉTELE 

 

1. Az Ifjúsági Tanács tagjainak száma: 7 fő: 

1.1. a szentgotthárdi képviselő-testület által delegált 1 fő képviselő, 

1.2. a Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma által delegált 

1 fő intézményben tanuló  diák, 

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

Iskolája által delegált 1 fő intézményben tanuló diák 

1.4. a III. Béla Szakképző Iskola által delegált 1 fő intézményben tanuló diák 

1.5. a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által a szentgotthárdi 18-29 

évesek köréből meghívott/delegált 2 fő, ebből 1 fő felsőoktatásban résztvevő. 

1.6. a városi sport és ifjúsági referens. 

Az elnöki tisztséget a Képviselő-testület által delegált tag tölti be. 

 

A titkári feladatokat a mindenkori sport- és ifjúsági referens látja el. 

 

2. Az Elnök feladatai: 

- koordinálja az IT munkáját. 

- Összehívja az IT üléseit.  

- Ellátni a levezető elnöki feladatot az üléseken. 

- Nyilatkozatot kiadni az IT nevében. 

- az elnököt - akadályoztatása esetén - a sport- és ifjúsági referens helyettesíti.  

 

3. A Titkár feladatai: 

- ellátja a Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat, 

- koordinálja az Ifjúsági Tanács tevékenységének éves működését és a munkatervi 

feladatok elvégzését, 

- részt vesz az ügyrend és a munkaterv elkészítésében, 

- részt vesz a munkatervben megfogalmazottak végrehajtásában. 

 

4. Az Ifjúsági Tanács tagjait a polgármester felkérésére a IV/1. pontban meghatározott 

szervezetek delegálják.  



5. Az Ifjúsági Tanácsba delegált tagok megbízása a delegálásuk idejéig szól. Megbízatásuk 

megszűnik: 

- a tag lemondásával, 

- a tag halálával, 

- a tag delegálója általi visszahívásával 

- a IV.1.5. esetében a 29. életév betöltésével 

6. A delegált tagok írásbeli nyilatkozatot tesznek a tagság elfogadásáról. 

 

 

V. AZ IFJÚSÁGI TANÁCS ÜLÉSEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. Az Ifjúsági Tanács szükség és igény szerint, de évente legalább négy alkalommal 

ülésezik. 

Az üléseket az Elnök hívja össze és vezeti le. Távollétében a Sport és Ifjúsági Referens 

helyettesíti.  

Az Elnök a meghívókat e-mailen küldi ki a tagoknak az ülés előtt legalább 5 naptári 

nappal korábban. A meghívó tartalmazza az ülés idejét, helyét, a tervezett napirendi 

pontokat és a szükséges mellékleteket. 

Az egyes napirendi pontok tárgyalásához az Elnök a tagok javaslatára szakértőket / más 

érintett szereplőket hívhat, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. 

Ülései nyíltak. 

2. Az Ifjúsági Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  

3. Az Ifjúsági Tanács javaslatait, állásfoglalásait, véleményét egyszerű szótöbbséggel 

alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

4. Az Ifjúsági Tanács üléséről jegyzőkönyv készül.. A jegyzőkönyv vezetéséről a Titkár 

gondoskodik. 

5. A Tanács éves munkaterv alapján működik. Az éves munkaterv egy előzetesen 

összeállított, általában egy évre előre tekintő lista, amelyen a Tanács által 

megtárgyalandó napirendi pontok, problémák, felvetések vannak. Tekintettel arra, hogy 

az Ifjúsági Tanács az ifjúságot érintő döntések előkészítésében és végrehajtásában 

közreműködik, tanácsadó, javaslattevő és elemző feladata van, napirendjére kerülhet 

minden olyan helyi téma vagy probléma, amely az ifjúságot, mint szektort érintheti.  Az 

Ifjúsági Tanács munkatervében nem szereplő, de egy adott téma képviselő-testületi 

tárgyalását megelőzően – lehetőség szerint – a kapcsolódó előterjesztést / dokumentumot 

e-mailben az Ifjúsági Tanács tagjainak meg kell küldeni, akik visszajelzésüket legkésőbb 

a témát tárgyaló bizottság üléséig megküldhetik és/vagy a nyílt bizottság ülésén 

tanácskozási joggal részt vehetnek 

 

6.  Mindezek érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és szervezeti egységei 

együttműködnek. 

 

Ez az ügyrend 2015. …………… -án lép hatályba. 

 

Szentgotthárd, 2015. …………….. 

 

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

                                                                                                az Ifjúsági Tanács elnöke 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Változás Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 

tagságában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2003 óta működik, és az 

azóta eltelt tizenkét év alatt az a hagyomány alakult ki, hogy a körmendi rendőrkapitány is 

tagja a Bizottságnak.  

Mint ismert, Tiborcz János rendőr dandártábornok, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

vezetője 2015. június 15-i hatállyal visszavonta Szendrődi Barnabás r. alezredes, a Körmendi 

Rendőrkapitányság vezetője vezetői kinevezését, egyúttal a kapitányságvezetői feladatokkal 

dr. Koncz Gabriella r. alezredest bízta meg. 

 

A kialakult hagyomány alapján javaslom az új rendőrkapitányt a Bizottságba tagként 

megválasztani oly módon, hogy pusztán a titulust nevezzük meg, mely a tagság alapjául 

szolgál. Ez azt a gyakorlatias célt szolgálja, hogy egy esetleges jövőbeni újabb személyi 

változáskor ne kelljen ismét az új tag megválasztásáról döntenünk. Ugyanezen okból 

javaslom a 2014. október 29-én meghozott 250/2014. számú Képviselő-testületi határozatunk 

módosítását úgy, hogy a 2014-19-es ciklusra létrehozott Bizottság tagjai a neveik helyett a 

tagságukat megalapozó beosztásuk alapján határozzuk meg. A Bizottság tagsága tehát 

jelenleg a körmendi rendőrkapitány személyén kívül nem változik, az új megfogalmazásnak 

köszönhetően viszont az egyes tisztségekben történő változások miatt nem kell új képviselő-

testületi döntést hozni. 

 

Az eredeti határozat 1. pontja így szól: 

 

„1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szendrődi Barnabás rendőr 

alezredessel mint illetékes rendőrkapitánnyal egyetértésben Szentgotthárd Város 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságába a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára az alábbi személyeket bízza meg: 

elnökének: Huszár Gábor polgármester, 

tagjainak: 

• Lábodi Gábor képviselő  

• Szendrődi Barnabás alezredes, rendőrkapitány (Körmendi Rendőrkapitányság)  

• Végvári János alezredes, őrsparancsnok (Körmendi Rendőrkapitányság, Szentgotthárdi 

Rendőrőrse)  

• Király Lajos tűzoltó alezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője  

• Dr. Dancsecs Zsolt jegyző (úgyis, mint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Közterület-felügyeletének vezetője)  

• Bíróné Nardai Veronika közbiztonsági referens  

Állandó meghívottak : 



• Molnár László a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője,  

• Batsák Dániel kriminológus, a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd munkatársa,  

Eseti meghívottak (téma szerint): 

• oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei  

• egyéb területek szakemberei” 

 

Ehhez képest a most elfogadásra javasolt, módosított szöveg a határozati javaslatban 

olvasható. 

 

Előterjesztésem végén még meg kell említenem, hogy Szendrődi Barnabás 2005 szeptembere 

óta volt tagja Bizottságunknak, melynek munkájában aktívan közreműködött. Egy évtizednyi 

együttműködéséért köszönet illeti önkormányzatunk részéről. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 250/2014. számú 

határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetékes rendőrkapitánnyal 

egyetértésben Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságába a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára az alábbi személyeket bízza meg: 

elnökének: Huszár Gábor polgármestert, 

tagjainak: 

• Lábodi Gábor képviselőt,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjét,  

• a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének vezetőjét,  

• a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét,  

• a jegyzőt, 

• a közbiztonsági referenst. 

Állandó meghívottak : 

• a Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület vezetője,  

• Batsák Dániel kriminológus, a Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd munkatársa,  

Eseti meghívottak (téma szerint): 

• oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősei, 

• egyéb területek szakemberei. 

 

A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Stratégiája III. fejezetének 6. pontját ennek megfelelően módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester, Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Bizottságának elnöke 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 21. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

ELŐTERJESZTÉS 

                                          A képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy :  Energetikai Bizottsági tag/ok választása 

 

                                                 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2004. évtől rendszeresen foglakozik városunk 

energetikai helyzetével. A 2004. évben elfogadott középtávú energetikai stratégiai terv 

figyelembe vételével a 303/2010. számú Képviselő-testületi határozattal lett elfogadva a 2011. 

– 2016. időszakra vonatkozó stratégiai terv. A terv kidolgozásában tevékenyen részt vett az 

Energetikai Bizottság a vonatkozó 304/2004, 82/2005, 258/2005. számú önkormányzati 

határozatoknak megfelelően. A bizottságnak tagjai a városi energetikus, a közszolgáltató 

vállalt vezetője, intézményvezetők, jegyző, alpolgármester, környezetvédelmi tanácsnok 

külső energetikai szakértők és a városüzemeltetési vezető. Az intézményi átalakulások, SZET  

Kft-ben történt vezetőváltás, külső energetikai szakértő kilépése miatt személyi változtatások, 

új bizottsági tagok választása  szükséges az Energetikai Bizottság további zavartalan működés 

érdekében.  

A jelenlegi és a javasolt tagok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

                                                  Határozati Javaslat 

 

1./ Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Energetikai Bizottságba 

választja Karsai Gábor SZET kft ügyvezető igazgatóját és Zsálek László villamosmérnököt. 

Az Energetikai Bizottság tagjainak névsorát az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint veszi 

tudomásul. 

      

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Energetikai Bizottságba   

     választja …. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 23. 

 

                                                                                                      Fekete Tamás 

                                                                                             városüzemeltetési vezető 

 



Ellenjegyzem : 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.számú melléklet 

 

 

Virányi Balázs viranyi@szentgotthard.hu 30/947-2877 

Labricz Béla albatross@index.hu 20/933-8538 

Hivessy Géza antro@chello.hu 30/989-1005 

Németh István nemeth.istvan@kormend.hu 30/268-1332 

Vass József okvigazgato@sztgnet.hu 30/560-6595 

Dr Dancsecs Zsolt jegyzo@szentgotthard.hu 30/689-0475 

Takáts József takats.jozsef@gmail.com 30/268-2524 

Dr Reisinger Richárd richard@reisinger.hu 20/965-7500 

Fekete Tamás feketetamas@szentgoptthard.hu 30/491-3564 

Karsai Gábor karsai.gabor@szet-kft.hu 30/3242100 

Zsálek László laszlo.zsalek@oen.hungaria.com 30/385-4973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

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

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

2015. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben.  

 

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

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

melléklete.  

 

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

döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be 

kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál 

körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre 

megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.  

 

I. A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

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

Képviselő-testület elé: 

 

1.  SZEMLE Egyesület 

 

Az Egyesület a „Tájidegen” elnevezésű projekt megvalósításához kéri az 

Önkormányzat támogatását. A rendezvényt már augusztusban megtartották, mivel az 

abban közreműködő egyetemisták ekkor még itthon tartózkodtak. A program több 

elemből állt, kiemelt része volt Tasnádi József Hársas-tavi installációja, a Csákányi 

László Filmszínházban megrendezett művészeti tábor megnyitója, de zárásként 

csatlakoztak a zsidai városrészi naphoz is.  

A Civil alapból kért támogatást a felmerült szállásköltségek finanszírozására szeretnék 

felhasználni.  

 

Az igényelt támogatás összege: 134.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50-200 fő 

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

 

2. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 

 

Az Egyesület az adventi időszakban megrendezendő programjaihoz kéri az 

Önkormányzat támogatását. A Kreatív kuckó egy havi rendszerességgel (október, 



november, december) megrendezendő foglalkozássorozat lesz, amelynek keretében az 

idősek együtt készíthetnek karácsonyi tárgyakat. Ennek költsége 55.000,- Ft. A 

Szeretet akció keretében az Egyesület tagjai meglátogatják a 80 év felettieket, akiknek 

egy-egy ajándékcsomaggal kedveskednek. Ennek költsége 63.000,- Ft.  

A Klub karácsony zárja a programot fenyőfaállítással, gyermekek fellépésével, 

ünnepélyes gyertyagyújtással. Ennek költsége: 52.000,- Ft.  

 

Az igényelt támogatás összege: 170.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 170 fő 

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

 

3.  Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata 

 

A városrészi önkormányzat a Rábatótfaluban megvalósuló karácsonyi programra 

igényel támogatást a Civil Alap terhére. A városrész nyugdíjasai és gyermekeire 

számára rendezendő program keretében ajándékokra és némi vendéglátásra fordítanák 

az összeget.  

 

Az igényelt támogatás összege: 45.825,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100-140 fő 

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

4. Alfakör Szentgotthárd 

 

Az Egyesület célja, hogy felhívják a figyelmet a testi és a lelki egészség megőrzésének 

fontosságára, ennek érdekében előadást szerveznek, amelyhez a Civil Alap 

támogatását igénylik.  

 

Az igényelt támogatás összege: 45.825,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 45 fő 

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

5. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület 

 

Az Egyesület Szentgotthárd Város Fúvószenekarának minősítő koncertjéhez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére. Már két minősítésen átestek, az elsőn ezüst, ill. arany, 

a másodikon már arany, ill. kiemelt arany minősítést kapott, mindkétszer B 

kategóriában. A fokozatos szakmai fejlődés indokolja, hogy ezúttal a felső, C 

kategórián is kipróbálja magát a zenekar. Az utolsó minősítésük 10 éve volt, ezért 

esedékes már az újabb megmérettetés, hiszen a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 

Szövetség új minősítési szabályzata szerint egy zenekar 5 évig viselheti a megszerzett 

fokozatát. Az igényelt támogatás összegét a zsűri tiszteletdíjára, útiköltségére, 

szállásköltségére és vendégül látására kívánják fordítani.  

 

Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 50 fő / Célközönség: kb. 240 fő 

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

6. Hármashatár Baráti Kör 

 



A Baráti Kör a szlovén és osztrák kapcsolatok erősítése érdekében a Márton-napi 

rendezvénykeretében szeretné vendégül látni határon túli partnereit. Mindkét 

országgal szoros kapcsolatot ápol a Baráti Kör, akik az együttműködést a Márton-napi 

agapén kívánják erősíteni, amelyre ezúttal a két országból érkező barátaikat is 

meghívnák, illetve Farkasfa városrész lakói közül többen is csatlakozhatnának. A szűk 

körű vendéglátásra mindig van anyagi fedezetük, de nem annyi, hogy ezt 

kiterjeszthessék. Ehhez kérik a Civil Alap támogatását. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

Baráti Kör székhelye nem Szentgotthárdon van, ennek ellenére számos 

rendezvényüket, tevékenységüket itt valósítják meg, ezek közül a legkiemelkedőbb a 

Határemlékmű tavalyi újraavatási ünnepsége és annak idei évi folytatása.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 40 fő  

A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.8. a.)/ 

 

7. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 

 

Az Egyesület az idősek napi rendezvényéhez igényel támogatást a Civil Alap terhére. 

A rendezvény keretében köszöntik a városrész nyugdíjasait, akiket ajándékutalvánnyal 

lepnek meg, vacsorával kínálják őket, műsorral kedveskednek nekik. Az idősek 

szeretik és igénylik a programot, amelyet hosszú évek óta hagyományosan 

megrendeznek a városrészen.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 32 fő  

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

 

8. Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 

 

Az Egyesület adventi, karácsonyi, óévi találkozójához igényel támogatást a Civil Alap 

terhére. A rendezvényen részt vesznek az Egyesület tagjai, a Puconci és a 

Muraszombati Nyugdíjas Egyesület elnökei és a műhelyfoglalkozások vezetői, a 

Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke és a szereplők. A kulturális műsort, a 

kézműves foglalkozásokat és egészségügyi ismeretterjesztő előadásokat követően 

ünnepi vacsorával várják a résztvevőket. E programok költségeihez igényel támogatást 

az Egyesület.  

 

Az igényelt támogatás összege: 60.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 120 fő  

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

 

 

9. Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzata 

 

A városrészi önkormányzat a hagyományosan minden év adventi időszakában 

megrendezendő programjaihoz kéri a Civil Alap támogatását. Az adventi 

hangverseny, a gyermekek délutánja és az idősek karácsonya programok évtizedes 

múltra tekintenek már vissza a városrész életében és elmaradhatatlan része az adventi 

időszaknak.  

 



Az igényelt támogatás összege: 225.825,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 500 fő  

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

10. Farkasfa Jövőjéért Egyesület 

 

Az Egyesület a városrészi idősek napja és Mikulás ünnepség megrendezéséhez igényel 

támogatást a Civil Alap terhére. A programon műsorral, ajándékcsomaggal és 

vacsorával várják az időseket és a gyermekeket. Minden évben megrendezik e 

programokat, amelyen minden korosztály szívesen vesz részt.  

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: kb. 120 fő  

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

 

11. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 

 

Az Alapítvány az adventi időszakban a karácsonyra való felkészülést szeretné egy-egy 

adventi koszorú, asztaldísz, üdvözlőkártya elkészítésével, mézeskalács sütésével 

megvalósítani. Az előkészületbe a tanulókat is szeretnék bevonni. A természetben 

található anyagokat (fenyőág, toboz, stb.) összegyűjtik, az egyéb 

anyagszükségletekhez pedig a Civil Alapból igényelnek támogatást.  

 

Az igényelt támogatás összege: 40.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 45 fő  

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

 

 

12. Rábafüzesért Egyesület 

 

Az Egyesület a Rábafüzesen megvalósuló idősek napi és Mikulás ünnepséghez kéri a 

Civil Alap támogatását, amelyből a gyermekek részére Mikulás csomagot, az idősek 

részére vendéglátást szeretnének biztosítani. Az igényelt összeg 100.000,- Ft, azonban 

a városrészen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Testület már 

biztosított 150.000,- Ft-ot, így az idei évben a városrész által felhasználható 225.825,- 

Ft-ból már csak 75.825,- Ft áll rendelkezésre. 

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 100 fő  

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

 

13. Alapítvány Szentgotthárd Szakképzésért 

 

A III. Béla Szakképző Iskola alapítványa a szentgotthárdi szakképzés 125. 

évfordulójának alkalmából megrendezett ünnepségsorozat lezárásához igényel 

támogatást a Civil Alap terhére. A háromnapos rendezvény keretében az érdeklődők 

megismerkedhetnek az elmúlt 125 év szakmáival, régi eszközökkel, szakmai 

bemutatókon és workshopon vehetnek részt, megtekinthetik az elmúlt 15 évet felidéző 

emlékfilmet. A Bélások találkozóján az elmúlt 15 év szentgotthárdi szakképzését 

bemutató emlékkönyvet is átadják.  

 



Az igényelt támogatás összege: 225.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 450-750 fő  

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

14. Pannon Kapu Kulturális Egyesület /Szentgotthárdi Fotóklub/ 

 

Az Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub részére igényel támogatást a Civil Alap 

terhére annak érdekében, hogy a Fotóklub tagjai kiszélesíthessék tudásukat a fotózás 

terén és egy képzésen vehessen részt. Ezt egy stúdió technikai képzés, illetve egy 

beltéri portré fotózás keretében valósítanák meg, amelyet Benkő Péter és Szántai 

Balázs fotográfusoktól sajátíthatnak el.   

 

Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 15 fő  

A benyújtott pályázat nem felel meg a Szabályzatnak, de figyelembe vehető, hogy 

a Fotóklub az Önkormányzat kérésére ingyenesem készít fotókat az egyes 

rendezvényekről, városi programokról.  

 

 

15. Szentgotthárdi Civil Fórum /Harmónia Egészségvédő Kör/ 

 

A Fórum a Harmónia Egészségvédő Kör részére igényel támogatást a Civil Alap 

terhére az Életenergia – egészség elnevezésű program megvalósítására. A több 

elemből álló program nem csupán egy területre összpontosít, hanem az egészség 

tematikájához és a közösségi élet erősítéséhez is kapcsolódik. Orvosi előadások, 

szűrővizsgálatok, testmozgás, receptfüzet egészséges ételekből, a Kör 

tevékenységének bemutatása, a város adventi koszorújának feldíszítése, évértékelő 

zárórendezvény is részét képezi a programnak.  

 

Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 238 fő  

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

 

16. Szentgotthárdi Civil Fórum 

 

A Fórum a Civil Alap terhére igényel támogatást a Civil Szervezetek Baráti 

Találkozójának megrendezéséhez, 20 civil szervezet pályázat keretében elkészült 

zászlóihoz 20 db zászlórúd vásárlásához, illetve az idei évben is kiosztandó az „Év 

Szentgotthárdi Civil Szervezete Díj”-hoz A találkozón a vendéglátás költségét, míg a 

díj átadásánál a díjjal járó pénzjutalmat szeretnék fedezni a támogatásból, 

 

Az igényelt támogatás összege: 160.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 80 fő  

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

 

17. Szentgotthárdi Énekegyesület 

 

Az Énekegyesület a zene világnapi kórushangverseny, illetve a karácsonyi 

kórushangverseny költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A zene 

világnapi hangversenyhez szükséges vendéglátásra, plakátok és meghívók gyártására 

és a németországi testvérvárosunkból, Walldürnből érkező kórus szállásköltségére, 



illetve a karácsonyi hangversenynél felmerülő vendéglátás, plakátok és meghívók 

költségeinek fedezéséhez kívánják felhasználni a kért összeget.  

 

Az igényelt támogatás összege: 331.000,- Ft 

Az érintettek/résztvevők száma: 250 fő  

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

 

A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat 

 

Civil szervezet 
Igényelt 

összeg 

2015-ben kapott 

támogatás (Civil alap és 
egyéb támogatás) 

Civil referens javaslata 

 

SZEMLE Egyesület 134.000,- 66.000,- 34.000,- 

Nyugdíjas Egyesület 170.000,- 
120.000,-  (+ 50.000,- Ft 

polgármesteri keretből 

nyújtott támogatás) 

85.000,- 

Rábatótfalu vár. rész. önk. 45.825,- 180.000,- 45.825,- 

Alfakör 70.000,- 50.000,- 20.000,- 

Fúvós Egyesület 250.000,- 
200.000,- (+ 2M Ft külön 

támogatás) 
100.000,- 

Hármashatár Baráti Kör 100.000,- 0 Ft 80.000,- 

Jakabházi Egyesület 100.000,- 100.000,- 100.000,- 

Szlovén Nyugdíjas Egyesület 60.000,- 0 Ft 60.000,- 

Rábakethely vár. rész. önk. 225.825,- 0 Ft 225.825,- 

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 200.000,-  0 Ft 200.000,-  

Iskolánk Tanulóiért 
Alapítvány 

40.000,- 72.000,- 30.000,- 

Rábafüzesért Egyesület 100.000,- 150.000,-  

75.825,- (Éves városrészi 

keretből ennyi a 
felhasználható) 

Szakképzésért Alapítvány 225.000,- 0 Ft 150.000,-  

PKKE – Fotóklub 200.000,- 

56.596,- Ft (+ 48.000,- Ft 
bevétel a Szerelmesek 

Fesztiválján, amit az 

Önkormányzat átadott a 
Fotóklub részére) 

50.000,- 

SZCIF – Harmónia Klub 100.000,- 0 Ft 80.000,- 

SZCIF 160.000,-  219.000,-  

80.000,- 
(CISZEBAT 30.000,-  

Év Civil Szervezete Díj 

50.000,-  
Zászlórudak 0 Ft) 

Énekegyesület 331.000,-  0 Ft 157.064,- 

   Összesen: 1.573.539,-  



 

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

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

hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 1.392.764,- Ft, + a tavalyi maradványösszeg, 

180.775,- Ft, amelyet a városrészek között kell felosztani (25.825,- Ft / városrész). 

 

Felhívjuk a Képviselő-testület figyelmét néhány tényre, információra, amelyek a 

kérelmek elbírálásához esetlegesen támpontot adhatnak: 

 

- a fenti táblázatban összefoglaltuk, hogy az adott civil szervezetek mekkora összeget 

igényeltek, milyen támogatásban részesültek már idén (Civil Alap és egyéb 

önkormányzati forrás), illetve, hogy mekkora összeg támogatását javasoljuk, 

- a civil keret felosztásánál jó lenne hangsúlyosabban figyelembe venni azt is, hogy 

egy-egy szervezet hányadik alkalommal és milyen mértékű támogatásban részesül. 

Nagyon lényeges szempont ugyanis az is, ami miatt a civilek támogatása egykor 

elindult, hogy  minél több civil szervezetet segítsünk támogatással. Ezt akkor tudjuk 

inkább elérni, ha a rendelkezésre álló szűkös keretből minél  több szervezetet segítünk 

egy – egy alkalommal, mintha egy – két szervezetnek többször  adunk támogatást.  

- a Civil Fórum javaslata szerint a városrészi összegeket bocsássuk rendelkezésre akkor 

is, ha az adott városrész ezt nem igényelte. Ezt megfontolásra javasoljuk, hiszen a 

Szabályzatunk szerint a támogatást kérelem alapján adjuk, a kérelemben megjelöltnél 

magasabb  összeget pedig meglátásunk szerint nem célszerű adni. Lehet az adható 

maximális összegnél kevesebbet is juttatni annak aki kevesebbet kér. Az így 

megmaradó összeg viszont minden további nélkül felhasználható más szervezet 

támogatására.    

- A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

- Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az 

egyesületek igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal 

felé megküldött beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük 

ki, de a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél 

megtekinthetők. 

- A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

Hatásvizsgálat 

1.) Mi indokolja, miért szükséges?  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi 

alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a 

városrészek és a civil szervezetek között. 



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

feltételek?  

Igen.  

3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

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

önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek 

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

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

kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.  

4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

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

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

elszámolás – a hivatali kontroll. 

5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak 

nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2015-ben a 

támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így 

ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is 

hátráltatja. 

6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd 

az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző 

köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

        

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

keret terhére a 

 

a.) SZEMLE Egyesület Tájidegen c. program megvalósítására irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. november 30. 

 

b.) Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület Őszidő program megrendezésére irányuló 

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

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 



c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat gyermekek és idősek 

karácsonya program megrendezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A 

városrészi önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata nevére kiállított számlákat legkésőbb 2015. december 31-ig kell a 

Pénzügy részére benyújtani. 

 

 

d.) Alfakör Szentgotthárd ismeretterjesztő előadás megrendezésére irányuló kérelmét 

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

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

e.) Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület minősítő koncert megrendezésére 

irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 25-ig 

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. november 30. 

 

f.) Hármashatár Baráti Kör Márton-napi program megrendezésére irányuló kérelmét 

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

Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

g.) Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület idősek napi program 

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

2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

h.) Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület adventi, karácsonyi program és óévi 

találkozó megrendezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a 

Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

i.) Szentgotthárd-Rábakethely Városrészi Önkormányzat gyermekek és idősek 

karácsonya, adventi hangverseny programok megrendezésére irányuló kérelmét ……. 

Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak a programhoz kapcsolódó, 

Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított számlákat legkésőbb 2015. 

december 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani. 

 

j.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek és Mikulás napi program megrendezésére 

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

átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

k.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány adventi, karácsonyi kézműves program 

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

2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 



l.) Rábafüzesért Egyesület idősek és Mikulás napi program megrendezésére irányuló 

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

a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

 

m.) Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért a szakképzés 125. évfordulója 

alkalmából tartandó ünnepség megrendezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal 

támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

n.) Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub továbbképzésének 

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

október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

o.) Szentgotthárdi Civil Fórum Harmónia Egészségvédő Kör egészségmegőrző program 

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

2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

p.) Szentgotthárdi Civil Fórum CISZEBAT megrendezésére, az Év Szentgotthárdi Civil 

Szervezete Díj pénzjutalmához és zászlórudak beszerzésére irányuló kérelmét …….. 

Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2015. október 31-ig átutalja a Támogatott 

szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

q.) Szentgotthárdi Énekegyesület zene világnapi és karácsonyi kórushangverseny 

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

2015. október 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2015. december 31.  

 

 

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

    azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 14.     

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző   

 



1. sz. melléklet 

 
Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

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

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet 

tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek 

számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati 

feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására 

csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet 

sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja 

fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az 

előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő 

lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil 

referenshez történő eljuttatásával. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási 

időszakban rendezendő programokra, rendezvényekre, feladatokra nyújthatnak be 

kérelmet.  

 

4.) Támogatást kérhet az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, melynek a 

székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil szervezet) és 

eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott 

letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a beszámoló letétbe 

helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A beszámoló kapcsán a 

törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell 

igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2014-ben történt 

letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2015-ben megtett 

letétet kell igazolni.  Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik, 

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

kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe helyezésének igazolására utólag, a pályázat 

beadását követően nincs mód.  

 

5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő 

civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen 

megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy 

összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és 

kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a 

megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést 

csatolni.  

 

 



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

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

kerete ezzel az összeggel növekedik.  

 

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

színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására 

pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése 

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

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

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok 

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

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

 

 6.4. Ismeretterjesztő feladatok 

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

ismeretterjesztő előadások szervezése 

 

6.5. Szabadidősport szervezése 

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése a szabadidő sport területén 

 

6.6. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, 

fejlesztése  

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

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.7. Környezetvédelem 

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

megvalósításában való szerepvállalás  

 

6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése 

 



6.9. Civil Iroda működtetése 

 

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

megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos 

beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő 

– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a 

civil szervezetek rendezvényeinek, ellátott feladatai hatékonyságának, jellegének 

vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős 

részét érintik.   

    

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

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) 

bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos 

Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai 

feladóvény másolatát.  

 

9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen 

működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott 

figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum 

nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A 

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő 

összegről.  

 

13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel.  

 

14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2015. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az 

abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni: 

 

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

Benyújtási határidő: 2015. április 15. 16.00 óra 

2. megvalósítási időszak: 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.  

Benyújtási határidő: 2015. június 5. 12.00  
3. megvalósítási időszak: 2015. október 1. – 2015. december 31.  

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 12.00 óra 

 

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



 

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

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

17.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a 

támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket, 

támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló 

beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést 

kezdeményez. 

 

18.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a 

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak 

megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében 

legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött 

támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott 

szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba 

visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a 

2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének 

törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a 

jegybanki alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított 

kamattal együtt köteles visszafizetni.  

 

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

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját 

határidőben nem helyezte letétbe.  

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület az 53/2015. számú határozatában 

fogadta el 2015. március 25-én.  

 

Szentgotthárd, 2015. március 27.  

 

            

                  Huszár Gábor 

                  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

Ikt. sz.: ……../2015.                            

                                                                 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

 

 

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

képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője: 

…………) – a továbbiakban Támogatott 

között az alábbiak szerint: 

 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében 

az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft  azaz …… 00/100  forint 

támogatást nyújt a ………………………………………… programhoz.  

Az összeget az Önkormányzat ………-ig átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. 

 

4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal 

köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.  

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

Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 

támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 

határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 

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

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c.) amely nem felel meg az Önkormányzat 53/2015. számú Képviselő-testületi 

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat 

előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét 

az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 



f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi 

CLXXV. törvényben előírtak szerint. 

 

6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen 

megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 

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

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, ………………………  

 

 

 

……………………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviseli: Huszár Gábor polgármester 

……………………………………………………… 

………………… 

Képviseli: ………………… 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………………… 

Somorjainé D. Zsuzsanna 

pénzügyi vezető 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 
Szentgotthárdi Civil Fórum  

Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  



 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló 

szabályzatot. A programterv és szabályzat biztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek 

közti felosztását.  

A szabályzat 3. pontja szerint: Döntésenként egy civil szervezet/városrész 

kizárólag egy programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat 

be.  

 

A  Szabályzat 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a  

Szentgotthárdi Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő 

szakaszban előzetesen véleményeztetni kell.   

A Szabályzat 13. pontja szerint a kérelmek elbírálása során előnyben kell 

részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil Fórum 

közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja 

fel.  

 

A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és  

kialakította javaslatát. A   véleményezésnél figyelembe vettük,  hogy a 

kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló 

programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a kapcsolódása  a 

Szentgotthárdi Civil Fórumhoz, de azt is, hogy az év során részesült-e már 

támogatásban.  

A kérelmező civil szervezetek tagjai a Civil Fórumnak, tevékenységükre nagy 

aktivitás a jellemző. 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek 

vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  

Kulturális programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

1. SZEMLE Egyesület 34 000 ,- Ft összegű támogatást javasoljuk megadni. 



2. Nyugdíjas Egyesület részére 85 000,- Ft támogatást javasolunk adni. 

3. Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesületnek 100 000,- Ft támogatást 

javasolunk. 

4. Hármashatár Baráti Kör, egyrészt nem szentgotthárdi szervezet, másrészt a 

megvalósított program nem érinti Farkasfai közösséget sem, ahol a megvalósítás 

helyét megjelölték. 

5. Szlovén Nyugdíjas Egyesület programját 50 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.  

6. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány tervezett programjára javasoljuk a kért 40 000,- 

Ft összeg biztosítását. 

7. Szakképzésért Alapítvány részére 120 000,- Ft nyújtását javasoljuk. 

8. PKKE-Fotóklub részére 50 000,- Ft támogatást javasolunk. 

9. SZCIF részére  a CISZEBAT programra 30 000,- Ft támogatást javasoljuk, továbbá 

az „Év civil szervezete” díjra az 50 000,- Ft-ot biztosítani.  

10. Szentgotthárd Énekegyesület részére 235 414,- Ft támogatást javasolunk. 

 

Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok a szabályzat szerint támogatásra 

jogosultak:  

11. Alfakör  részére 20 000,- Ft-ot javasolunk.  

12. Harmónia Egészségvédő Körnek 60 000,- Ft támogatás javasolunk. 

 

 

Városrészi programok a szabályzat szerint is támogatásra javasoltak: 

 

13. Jakabházi Faluszépítő Egyesület 125 825,- Ft-ot  javasoljuk megadni.   

 
14. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata 45 825,- Ft támogatást kér, javasoljuk 

megadni.   

 

15. Rábakethely városrész önkormányzat 225 825,- Ft  támogatást javasoljuk 

megadni.  
 

16. Farkasfa Jövőjéért Egyesület 225 825,- Ft  támogatást javasoljuk megadni. 

 

17. Rábafüzesért Egyesület részére 75 825,- Ft támogatást javasoljuk megadni. 
 

 

A fenti javaslat szerint a rendelkezésre álló Civil Alap teljes összeg felosztásra kerül. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2015.  június 12.  

     Tisztelettel: 



     Cziráky László 

SZCIF elnök 

 

 

Előterjesztés 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 -i ülésére 

 

Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hatályban lévő helyi adórendeleteink törvényi hivatkozásai módosításra szorulnak- 

elsősorban azért, mert azok még korábbi, ma már hatályban sem lévő jogszabályokra 

hivatkoznak – erre tekintettel a rendeleteinket módosítanunk kell.   Ugyanakkor célszerűnek 

találtuk, hogy a három adórendeletet egy egységes helyi adórendeletként fogadja el a 

Képviselő-testület. Ez mindenki számára megkönnyítené a helyi adózás szabályainak 

megtalálását. Az is tény, hogy a rendeletekből fokozatosan kikerültek szabályok arra 

tekintettel, hogy azokra a jogi szabályozás megváltozott és többnyire a korábbi helyi 

rendeletben szabályozott dolgok a magasabb szintű jogszabályokban (törvényekben lettek 

szabályozva. Ma már szinte csak a helyi adó mértéke illetve nagyon szűk körben esetlegesen 

egyes kedvezmények maradtak csak a helyi rendeletekben – emiatt sincs sok értelme annak, 

hogy három külön rendelet szabályozza ezeket. A most előterjesztett, egy rendeletbe 

összegyúrt tervezet tehát a jelenlegi törvényben biztosított feltételeket tartalmazza. A 

szabályozás ebben a formában a Kormányhivatal javaslatára került a Testület elé.   

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: Nincs. A 

rendeletmódosítás csak a jogszabályváltozásokhoz igazítja a korábban elfogadott 

rendeleteket, ugyanakkor egy rendeletben teszi azokat. Az adóalanyokra nincs hatással. 

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: nem releváns 

 

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

tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 15. 

 

 

        Dr Dancsecs Zsolt 

            jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

Melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

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

a helyi adókról 

 

 

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 adómegállapítási 

joga keretében eljárva a helyi iparűzési adót, az idegenforgalmi adót és a 

telekadót vezeti be határozatlan időre. 

 

2. § A helyi iparűzési adó mértéke 

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adóalap 2 %-a, 

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként 

5.000,- Ft.  

 

3. § A helyi idegenforgalmi adó mértéke személyenként és megkezdett 

vendégéjszakánként: 500,- Ft. 

 

4. § (1) A telekadó mértéke  

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

b) egyéb telek esetében 200 Ft/ m
2
/év. 

 

(2) Mentes a telekadó alól 

a) a magánszemély adóalany vonatkozásában az a telek, amelyen lakhatást 

szolgáló épület található, 

b) a magánszemély adóalany lakhatást szolgáló épülete elhelyezésére alkalmas 

telek, 

c) mezőgazdasági tevékenység végzésére szolgáló telek, 

e) az az adóalany, aki által az adott évre e rendelet alapján fizetendő telekadó 

mértéke nem éri el az 1000 Ft/év összeget. ??? Ezt értem miért! 

(3) A (2) bekezdésben megállapított mentesség nem alkalmazható, ha az 

adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt 

szolgál. 

 

 



(4) A telekadó esetében magánszemély lakhatását szolgáló épület: ami az 

ingatlan-nyilvántartás szerint lakás, családi ház; 

5.§  (1) A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.  

 (2)Hatályát veszti a helyi idegenforgalmi adóról szóló 4/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 19/2011. (VI. 1.) önkormányzati 

rendelet és a helyi iparűzési adóról szóló 5/1991. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet. 

 

        Huszár Gábor     Dr. Dancsecs Zsolt 

                          polgármester                                  jegyző 

 

 

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

………. hó …-i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: . ……………….. 

 

  



 
 

INDOKOLÁS a rendelet-tervezethez 

 

1§-hoz: a rendelet-tervezet a korábban három külön helyi adórendeletben 

meghatározott adó: a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a telekadó egy 

adórendeletben történő összefoglalása. Ez nem jelenti új adó bevezetését, sem az 

adómértékek változását.   

 

2§-hoz: a javaslat csak a Helyi Iparűzési adó mértékét határozza meg, a további 

szabályok a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szabályai között olvashatók.  Az adó 

mértéke változatlan. 

 

3§-hoz:  A  javaslat csak az idegenforgalmi adó mértékét határozza meg, a további 

szabályok a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szabályai között olvashatók.  Az adó 

mértéke változatlan 

 

4.§-hoz a javaslat csak a telekadó  mértékét határozza meg, a további szabályok a 

Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szabályai között olvashatók. Az adó mértéke 

változatlan  

 

5.§ -hoz: hatályon kívül helyező és hatályba léptető technikai jellegű rendelkezéseket 

tartalmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére 

 

 

Tárgy: 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (A költségvetési rendelet)  módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 

 Járóbetegek gyógyító szakellátása  250 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 197 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 53 eFt 

 Járóbetegek gyógyító gondozása  82 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 65 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 17 eFt 

 Fogorvosi alapellátás  13 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 10 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 3 eFt 

 Egészségügyi laboratóriumi szolg.  85 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 67 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 18 eFt 

 Képalkotó diagnosztika.   6 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 5 eFt 

                munkaa.terh.jár. 1 eFt 

 Fizikoterápiás szolgáltatás  13 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 10 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 3 eFt 

 Család- és nővédelmi egészségü.gond  43 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 34 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 9 eFt 

 Ifjúság-egészségügyi gondozás  56 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 44 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 12 eFt 

  

 Móra F. Városi Könyvtár   173 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 136 eFt 

                 munkaa.terh.jár. 37 eFt 

  

 Közös Önkormányzati Hivatal 

 Önkorm.igazg.tevékenysége  430 eFt 

     Ebből: személyi jutt. 339 eFt 

                munkaa.terh.jár. 91 eFt 

 Közterület rendjének fenntartása  86 eFt 

 Ebből: személyi jutt. 68 eFt 



             munkaa.terh.jár. 18 eFt 

  

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

    Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

 SZEOB  878 eFt 

     Ebből: Köt.fel. 412 eFt 

                Nem köt.f.  466 eFt 

 Városi Gondozási Központ   570 eFt 

     Ebből: Köt.fel.   383 eFt 

                Nem köt.f.  187 eFt 

 Családsegítő és gyermekj. Sz.  309 eFt 

 Fedezete: Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.                                              2.994eFt 

                 Ebből Kötelező fel  2.284 eFt 

                           Nem kötelező fel.               709 eFt 

 

 

2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 

 Működési céltartalék                                                                                         1.911 eFt 

 Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.                    1.911 e/Ft 

                 Ebből Kötelező fel  1.185 eFt 

                            Nem kötelező fel.              726 eFt 

 

                  

3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék 

/166/2015.(VI.30.)/ 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei 

    Egyéb működési célú kiadások áht.-belül 

    SZEOB  398 eFt 

     Ebből: Köt.fel. -  eFt 

                Nem köt.f.  398 eFt 

 Városi Gondozási Központ   888 eFt 

     Ebből: Köt.fel.   590 eFt 

                Nem köt.f.  298 eFt 

 Családsegítő és gyermekj. Sz.  539 eFt 

 Fedezete: Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.                  1.825 eFt 

                 Ebből Kötelező fel  1.129 eFt 

                           Nem kötelező fel.               696 eFt 

 

4. 2014.évi C.tv./2.sz.mell. II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési 

feladatainak támogatása 

Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása 

Működés célú központi támogatások 

Ebből: kötelező fel.                                                                                                 - 3.350 eFt 

Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                         - 3.350 eFt 

 

5. 2014.évi C.tv./3sz.mell. 7.c) pontja 

Múzeális Intézmények szakmai támogatása – Kubinyi  Ágoston program 

Múzeális intézmények szakmai támogatása /felújíás/                                              1.500 eFt 

Fedezete: Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás                                          1.500 eFt 



 

 

6. Képviselő-testületi határozatok 

 Kiadási pótelőirányzat 

     - 77/2015. sz. határozat Várkert fejlesztése 

   Várkert felújítás                                                                                             5.200 eFt 

   Fedezete: Lakás felújítás /fejlesztési céltartalék/                                        - 5.200 eFt 

      

       - 92/2015. sz. határozat Civil alap megemelése - /2014.évi maradvány/ 

   Civil Alap /egyéb műk.támogatás áhn.kív/                                                      181 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                 - 181 eFt 

 

      - 130/2015. sz. határozat „Szentgotthárd Közoktatásáért” Díj 

    Önkormányzati igazgatási tev.    102 eFt 

    Ebből: személyi juttatás  80 eFt 

               munkaadóterh. járulék              22 eFt 

 

      - 131/2015. sz. határozat „Szentgotthárd Egészségügyi és Szoc. Ellát.” Díj 

    Önkormányzati igazgatási tev.    204 eFt 

    Ebből: személyi juttatás  160 eFt 

               munkaadóterh. járulék              44 eFt 

 

      - 132/2015. sz. határozat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíj”  

    Önkormányzati igazgatási tev.    102 eFt 

    Ebből: személyi juttatás  80 eFt 

               munkaadóterh. járulék              22 eFt 

 

      - 133/2015. sz. határozat „Szentgotthárd Közszolgálatáért” Díj 

    Önkormányzati igazgatási tev.    102 eFt 

    Ebből: személyi juttatás  80 eFt 

               munkaadóterh. járulék              22 eFt 

 

      - 199/2015. sz. határozat „Idősek az idősekért” Díj 

    Önkormányzati igazgatási tev.    102 eFt 

    Ebből: személyi juttatás  80 eFt 

               munkaadóterh. járulék              22 eFt 

    Fedezetük: Kitüntetési keret zárolás /működési c.p. átadás áhn.kív./ - 612 eFt 

 

     - 145/2015. sz. hatáorzat SZEMLE parkfenntartási feladatok 

   Zöldterület kezelés                               

   Ebből: dologi kiadások                         - 50 eFt 

               egyéb műk.c.támogatás áhn.kív. 50 eFt 

   

      - 147/2015. sz. hatáorzat Koszár Zsolt támogatása 

   Versenysport- tevékenység és támogatás                               

   Ebből: egyéb műk.c.támogatás áhn.kív.   250 eFt                      

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                  - 250 eFt 

          

  - 148/2015. sz. hatáorzat Skorpió Kick – Boksz SE 

   Versenysport- tevékenység és támogatás                               



   Ebből: egyéb műk.c.támogatás áhn.kív.   200 eFt                      

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                  - 200 eFt 

  

  - 149/2015. sz. hatáorzat „Partium AMI” néptáncos szaktábor támogatása 

   Város és községgazd. szolg.                               

   Ebből: egyéb műk.c.támogatás áhn.kív.   150 eFt                      

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                  - 150 eFt 

  

  - 151/2015. sz. hatáorzat Várkert szabadtéri színpad, Kolostor, Refekt. – áramellátás bizt 

   Világítás kiépítés /felújítás/                                                                             1.700 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                - 1.700 eFt 

  

     - 163/2015. sz. határozat Opel Insignia értékesítés, bérlés 

        Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

   Önkormányzati igazgatási tevékenység /dologi kiadás/                                2.300 eFt 

        Fedezete: Felhalmozási bevételek, egyéb tárgyi eszk. ért.                             2.300 eFt 

 

     - 172/2015. sz. határozat Arany János 1-4.évf. Ált. Isk. osztályterem felúj. 

   SZOI oktatási intézmények felújítása /felújítás/                                            1.250 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                1.250 eFt 

 

     - 173/2015. sz. határozat Sztgi Kézilabda Klub kisbusz vásárlás 

   Sportlétesítmények műk. és fejl.  

        Ebből: egyéb felhalmozási támogatás áhn kív.                                              3.089 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                               - 3.089 eFt 

 

     - 174/2015. sz. határozat Pannon Kapu – vasútmodell kiállítás szervezés támogatása 

   Közművelődési tevékenység és tám. /Pannon K.K.E./  

        Ebből: egyéb működési c. támogatás áhn kív.                                                  200 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                  - 200 eFt 

 

     - 175/2015. sz. határozat Kárászy Szilvia koncert 

   Városi rendezvények  778 eFt 

        Ebből: személyi juttatás                                         55 eFt 

                    munkaadót terh. járulék                             30 eFt 

                    dologi kiadás                                            693 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                 -  778 eFt 

 

     - 175/2015. sz. határozat 1 Úton zarándoklat 

        Városi rendezvények  

        Ebből: egyéb működési c. támogatás áhn kív.                                                  100 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                 - 100 eFt 

 

     - 176/2015. sz. határozat Labdafogó háló elhelyezés 

        Műfüves labdarúgó pálya építés /dologi kiadás/ 25 eFt 

        Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                    - 25 eFt 

 

     - 178/2015. sz. határozat Kollégium működtetése 

        Kollégiumi működtetési feladatok /dologi kiadás/                                         4.500 eFt 

        Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                               - 4.500 eFt 



 

 

     - 181/2015. sz. határozat Menthal Health pályázat előleg visszautalás 

        Menthal Health pályázat  

   Ebből: működési célú támogatások EU                                                          1.187 eFt 

        Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                               - 1.187 eFt 

 

     - 181/2015. sz. határozat LEADER gyógynövény projekt 

        Gyógynövénykert fejlesztés /dologi kiadás/ 106 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                  - 106 eFt 

 

     - 182/2015. sz. határozat „Barokk kert” – lépcső felújítás 

        Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása /felújítás/                       7.710 eFt 

        Fedezete: Lakás felújítás /fejlesztési céltartalék/                                         - 7.710 eFt 

 

     - 184/2015. sz. határozat Vagyonértékelés /ivóvíz, szennyvíz/ 

        Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás /dologi kiadás/             8.344 eFt 

   Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                - 8.344 eFt 

   

   - 186/2015. sz. határozat Lámpatestek korszerűsítése – közbeszerzési szakértői ktg. 

       Ebből: dologi kiadás                                                                                        2.286 eFt 

  Fedezete: Működési céltartalék /maradvány/                                                - 2.286 eFt 

 

 

7. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás   

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Közös Önkormányzati Hivatal 

   Önkorm.igazg.tevékenysége /dologi kiadás/ 113 eFt 

      - Önkormányzat 

   Város és községgazdálkodás                                                                              145 eFt 

        Ebből: egyéb felhalm.c.tám. áhn.kív.            100 eFt 

               dologi kiadás                                        45 eFt 

   Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/ -  258 eFt 

 

 

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

 Kiadási pótelőirányzat 

 - 4/2015. sz. határozat Szentgotthárdi Történelmi Napok 

   Városi rendezvények /dologi kiadás/  200 eFt 

   Fedezete: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.) - 200 eFt 

 

 

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása 

 a./ Önkormányzat 

      - Áder János köztársasági elnök díszpolgári címének felajánlása – Pro Natura St. Gotthard 

    Civil alap /egyéb működési támogatás áhn.kív./                                                     210 eFt 

    Fedezete: Közművelődési tevékenység és tám.                                                     - 210 eFt 

 

       - Oktatási intézmények fenntartás /dologi kiadás/                                                      18 e/Ft 

  - Oktatási intézmények fenntartás /beruházási kiadás/                                               22 e/Ft 



     Fedezete: Intézményi működési bevétel                                                                 40 e/Ft 

 

 - Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.fel. /beruházási kiadás/ 4.191eFt 

    Fedezete:Belterületi vízrendezés /beruházási kiadás/ - 4.191eFt 

  

 - Belterületi vízrendezés /dologi kiadás/                                                                 2.735eFt 

 - Vasivíz vízközmű rekonstrukciók /dologi kiadás/                                                   100eFt 

    Fedezetük: Intézményi működési bevételek /belterületi vízrend./                       2.835eFt 

  

 - Város és községgazdálkodás   

    Ebbő: egyéb műk.támogatásáhn.kív.                               150 eFt 

              egyébfelhalm.támogatásáhn.kív.                           100 eFt 

              egyébműk.támogatásáhn.bel.                              - 250 eFt 

  

 - Városi rendezvények   

    Ebbő: egyéb műk.támogatásáhn.kív.                            8.561eFt 

               beruházás                                                             139 eFt 

                    dologi kiadás                                                  - 8.700 eFt 

  

 - Köztemetés /dologi kiadás/                                                               505 eFt 

   Fedezete: Intézményi működési bevételek /Köztemetés./                                       505 eFt 

 

 - Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása  

    Ebből: dologi kiadás 2.188 eFt 

                     felújítás - 2.188 eFt 

 

 - Máriaújfalu szennyvízhálózat építés  24 eFt 

    Ebből: dologi kiadás                                  115 eFt 

                     beuházás                                        - 91 eFt 

    Fedezete: Intézményi működési bevételek /Mújfalu szennyíz/                        24 eFt 

 

 - Parkoló bővítések  

    Ebből: dologi kiadás 4.038 eFt 

                     beruházás - 4.038 eFt 

 

 - Műfüves labdarúgó pálya építés   

    Ebből: dologi kiadás                                  219 eFt 

                     beuházás                                      - 219 eFt 

 

 - Állatmenhely építés                                                                                           50 eFt 

    Ebből: dologi kiadás                               5.151 eFt 

                beruházás                                       658 eFt 

                     beuházás                                    - 5.759 eFt 

    Fedezete: Felhalmozái c.átvett pénzeszk. áhn. kív.                        50 eFt 

 - Rábatótfalu új ravatalozó építés   

    Ebből: dologi kiadás                                  2.752 eFt 

                     beuházás                                      - 2.752 eFt 

 

 - Zeneiskola födém megerősítés   

    Ebből: dologi kiadás                                       86 eFt 



                     felújítás                                             - 86 eFt 

 

   - Széchenyi Általános Iskola akadálymentesítés   

      Ebből: dologi kiadás                                     91 eFt 

                  beruházás                                        127 eFt 

                       felújítás                                         - 218 eFt 

 

   - SZOI oktatási intézmények felújítása   

      Ebből: beruházás                                        29 eFt 

                       felújítás                                        - 29 eFt 

 

   - Szentgotthárd és térsége közösségi közlekedés fejlesztés   

      Ebből: dologi kiadás                              3.756 eFt 

                       beruházás                                 - 3.756 eFt 

 

   - Művelődési ház homlokzat felújítása   

      Ebből: dologi kiadás                                  168 eFt 

                       felújítás                                        - 168 eFt 

 

   - Közvilágítás   

      Ebből: beruházás                                     4.445 eFt 

                      dologi kiadás                             - 4.445 eFt 

 

 

 b./ Sztg.-i Közös Önkormányzati Hivatal 

   - Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl./ 890 e/Ft 

      Ebből : személyi jutt. 784 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 106 e/Ft 

     Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv  890 e/Ft 

 

   - Önkorm.igazg.tevékenysége /Diákmunka 471 e/Ft 

      Ebből : személyi jutt. 371 e/Ft 

                  munkaa.terh.j. 100 e/Ft 

      Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv  471 e/Ft 

 

 -  Közterület rendjének fenntartása  127 e/Ft 

    Ebből személyi juttatás 100 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. 27 e/Ft 

    Fedezete:Önkorm.igazgatási tev.   - 127 e/Ft 

    Ebből személyi juttatás - 100 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. - 27 e/Ft 

 

 -  Adó, vám- és jövedéki igazgatás  191 e/Ft 

    Ebből személyi juttatás 150 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. 41 e/Ft 

    Fedezete:Önkorm.igazgatási tev.   - 191 e/Ft 

    Ebből személyi juttatás - 150 e/Ft 

              munkaadót terh.jár. - 41 e/Ft 

 

  



 

 

c./ Móra F. Városi Könyvtár 

- Központi könyvtár /dologi kiadás/                                                                   18 eFt  

         Fedezete: Intézményi működési bevétel                                                           18 eFt  

 

- Központi könyvtár  

  Olvasótábor /dologi kiadás/                                                                            260 eFt  

         Fedezete: Intézményi működési bevétel                                                         260 eFt  

  

- Múzeum /dologi kiadás/                                                                                  438 eFt 

         Fedezete: Intézményi működési bevétel                                                          438 eFt  

 

- Központi könyvtár /dologi kiadás/                                                                  891 eFt 

         Fedezete: Múzeum /dologi kiadás/                                                                - 891 eFt  

 

  

d./ Rendelőintézet 

       - Foglalkoztatás hely. tám.                                                                               360 eFt 

          Ebből: személyi juttatás 317 eFt   

        munkaa.terh.járul. 43 eFt 

          Fedezete: egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.                                                       360 eFt  

 

- Járóbetegek gyógyító szakellátása                                                                 476 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 300 eFt 

                 munkaa.terh.j. 153 eFt 

                      dologi kiadás                           23 eFt 

 

- Járóbetegek gyógyító gondozása                                                                 182 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 120 eFt 

                 munkaa.terh.j. 62 eFt 

 

- Egészségügyi laboratóriumi szolg.                                                               182 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 120 eFt 

                 munkaa.terh.j. 62 eFt 

 

- Képalkotó diagnosztikai szolg.                                                                      46 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 30 eFt 

                 munkaa.terh.j. 16 eFt 

 

- Fizikoterápiás szolgáltatás                                                                            46 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 30 eFt 

                 munkaa.terh.j. 16 eFt 

 

- Fogorvosi alapellátás                                                                                    90 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 60 eFt 

                 munkaa.terh.j. 30 eFt 

 

- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                                                          90 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 60 eFt 



                 munkaa.terh.j. 30 eFt 

 

- Háziorvosi alapellátás gyermekorvos                                                           45 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 30 eFt 

                 munkaa.terh.j. 15 eFt 

 

- Család- és nővédelmi egészségügyi gond.                                                       46 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 30 eFt 

                 munkaa.terh.j. 16 eFt 

 

- Ifjúság- és egészségügyi gondozás                                                                   90 eFt  

         Ebből : személyi jutt. 60 eFt 

                 munkaa.terh.j. 30 eFt     

      Fedezetük: Járóbetegek gyógyító szakellátása                                              - 1.293 eFt  

      Ebből: személyi jutt. - 1.018 eFt 

                  munkaa.terh.j.                                - 275 eFt 

 

    - Rehabilitációs szolg.fejl. pály. /dologi kiadás/                                                      82 eFt 

      Járóbetegek gyógyító szakellátása /dologi kiadás/                                               360 eFt 

      Fedezetük: egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel. EU prog.                                             442 eFt  

 

     - Háziorvosi ügyeleti ellátás /dologi kiadás/                                                           39 eFt 

       Fedezete: egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel. TB alaptól                                             34 eFt  

                       intézményi működési bevétel                                                                 5 eFt 

 

- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                                                           

         Ebből : beruházás 153 eFt 

                dologi kiadás - 153 eFt 

 

     - Család- és nővédelmi egészségügyi gond. /beruházás/                                      176 eFt 

        Fedezete:Ifjúság- egészségügyi gondozás /beruházás/                                   - 176 eFt                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     - Egészségügyi laboratóriumi szolg.                                                                

        Ebből : beruházás 50 eFt 

               dologi kiadás                          - 50 eFt 

  

 

6. A 2/2015.(II.26.) ÖKT rendelet 2.§.(10) jóváhagyott a költségvetés bevételi és kiadási 

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

szerint módosul. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítástársadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 



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

naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  

Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

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

előírásokkal. 

 

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

módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 21. 

 

 

   Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                                                 jegyző 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. sz. melléklet 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 
 
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 költségvetési működési bevételeit    2 287 638 e/Ft 
 költségvetési működési kiadásait    1 678 523 e/Ft 
 működési egyenlegét         609 115 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási bevételeit       916 569 e/Ft 
 költségvetési felhalmozási kiadásait    1 967 568 e/Ft 
 felhalmozási egyenlegét              - 1 050 999 e/Ft 
 finanszírozási bevételeit        450 716 e/Ft 
 finanszírozási kiadásait                   8 832 e/Ft  
 finanszírozási egyenleg        441 884 e/Ft  

költségvetési bevételeit     3 654 923 e/Ft 
 költségvetési kiadásait     3 654 923 e/Ft-ban 
 
állapítja meg.” 
 
 
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 
forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
(2) Működési bevételek               2 199 023 e/Ft 
a) Intézményi működési bevételek:   202 666 e/Ft 
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele:    1 514 000 e/Ft 
c) Működési támogatások:    281 966 e/Ft 
d) Egyéb működési bevételek:   200 391 e/Ft 
 
(3) Felhalmozási bevételek       711 893 e/Ft 
a) Felhalmozási bevételek     251 211 e/Ft 
b) Felhalmozási támogatások                    1 500 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási bevételek    459 182 e/Ft 
 
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.    293 291 e/Ft 
a) Működési c. tám. vt. államh.k.      88 615 e/Ft 
b) Felhalm.c. tám. vt. államh.k        5 905 e/Ft 
c) Felhalm. c. garancia és kezességváll.   198 771 e/Ft 
 
(5) Költségvetési bevételek összesen:           3 204.207 e/Ft 
 
 
(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek  450 716 e/Ft 
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:    450 716 e/Ft 
aa) működési pénzmaradvány   450 716 e/Ft, 
ab) felhalmozási pénzmaradvány              0 e/Ft. 
 
(7) Finanszírozási bevételek összesen:  450 716 e/Ft” 
 
 
3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 
 
a) működési kiadások előirányzatra   1 589 917 e/Ft-ot,  
b) felhalmozási kiadások előirányzatra  1 967 568 e/Ft-ot, 
c) támogatások kölcsönök nyújtására       62 032 e/Ft-ot, 
d) pénzforgalom nélküli kiadásokra        26 574 e/Ft-ot, 
 
(2) Költségvetési kiadások összesen:  3 646 091 e/Ft” 
 
(3) Finanszírozási kiadásokra  8 832 e/Ft-ot 
határoz meg.” 
 
 
4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.§ (1) Az 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) személyi juttatások előirányzata       313 205 e/Ft, 
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata       88 957 e/Ft, 
c) dologi kiadások előirányzata       707 972 e/Ft, 
d) egyéb működési kiadásra                   458 802 e/Ft, ebből 
da) támogatásértékű kiadások              386 668 e/Ft 
db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre     70 802e/Ft 
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás             0 e/Ft 
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                    20 981 e/Ft, 



f) működési kiadás előirányzata összesen: 1 589 917 e/Ft. 
 
A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az 
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) A 4.§ b) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:  
a) Beruházási kiadások     1 286 756 e/Ft 
b) Felújítási kiadások         361 300 e/Ft 
c) Egyéb felhalmozási kiadások       319 512 e/Ft 
ebből: államháztartáson belülre  7 792 e/Ft 
 államháztartáson kívülre         311 720 e/Ft  
d) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:  1 967 568 e/Ft 
 
(3) A 4.§ c) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők:  
a) Támogatások kölcsönök nyújtása         62 032 e/Ft 
ebből: működési támogatás nyújtása  62 032 e/Ft 
  
(4) Az 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a 
következők: 
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 
2.922 e/Ft összegben, melyből 
aa) a polgármester kerete 664 e/Ft, 
ab) katasztrófa alap  1.000 e/Ft, 
ac) általános tartalék  1.000 e/Ft; 
 
b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 23 910 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 
ba) működési céltartalék:   23 910 e/Ft, 
 
 
A (4) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 

a) Pályázati Alap műk.önrész   1 600 e/Ft 
b) TDM      2 000 e/Ft 
c) Intézménykarbantartás   2 501 e/Ft 
d) PKKE rendezvénykeret              1 000 e/Ft 
e) Környezetvédelmi alap   1 000 e/Ft 
f) Közcélú fogl.dologi                 500 e/Ft 
g) Közcélú fogl.pályázati önrész  1 080 e/Ft 
h) Városi rendezvény                                   0 e/Ft 
i) III. Béla jubileumi évfordulója         0 e/Ft  
j) PKKE idegenforgalmi marketing  1 000 e/Ft 
k) Bérkompenzáció       560 e/Ft 
l) Szociális ágazati pótlék   5 411 e/Ft 
m) Pénzmaradvány               7 258 e/Ft 

 
A céltartalékban tervezett 23 910 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 

a) A 5.§ (4) bekezdés (a-m) testületi döntés alapján.” 
 
 
5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 281 966 e/Ft 
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 231 688 e/Ft nem kerül folyósításra.” 
 
 
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 



 
 
 
     Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
      polgármester                     jegyző 
 
 

 

Kihirdetve: 

2015….-án 

 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
         jegyző 
 
 

 

 

 

Indokolás a Rendelettervezethez: 
 

1.§. 

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

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

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

kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, 

valamint a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (1) és (2) 

bekezdése alapján a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek 

hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja azok utólagos hatásvizsgálatát. A Jat. 22. § (1) és 

(2) bekezdése alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is 

figyelembe véve a jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy 

módosítás megalkotása során az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem 

illeszkedő, a tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan önkormányzati 

rendeletbeli rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására 

kerüljön sor. 

 

A fenti feladatok végrehajtása kapcsán a Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti 

és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet 49. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az elfogadott önkormányzati rendeletet 

(módosító rendelet esetén értelemszerűen az alaprendeletet) legkésőbb az elfogadását követő 

első év elteltével újból át kell vizsgálni. Ez alapján kerül sor már jó ideje minden évben az 

állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és 

módosítására. 

 

A tavaly augusztusi rendelet-módosítás óta számottevő változás e tárgykörben nem volt, 

csupán a rendeletünk 6. § (5) bekezdésében említett, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletet helyezte hatályon kívül az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet. Ezért az adott jogszabályhelyet ennek 

megfelelően módosításra javaslom úgy, hogy az eddig alkalmazott merev hivatkozás („az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet”) helyett rugalmas 

hivatkozást („az Országos Tűzvédelmi Szabályzat”) alkalmazzunk. 

 

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

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

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén egy már hatályon kívül helyezett jogszabályra való hivatkozás maradna önkormányzati 

rendeletünkben. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 



Szentgotthárd, 2015. szeptember 10. 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

  



Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az állatok tartásáról szóló 27/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (5) 

bekezdésében az „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM 

rendelet” szövegrész helyébe az „az Országos Tűzvédelmi Szabályzat” szöveg lép. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 polgármester   jegyző 

 

 

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

………. hó …-i ülésén fogadta el. 

 

 

Kihirdetve: 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

    jegyző 

 

 

Indokolás: 

 

1. §-hoz: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletet 

hatályon kívül helyezte az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

17. § (1) bekezdése szerint „e rendelet eltérő rendelkezése hiányában jogszabály 

tervezetében jogszabályra vagy jogszabály rendelkezésére más jogszabály címének, 

más jogszabály szabályozási tárgykörének vagy a felhívni kívánt rendelkezések 

szabályozási tárgykörének a megjelölésével (a továbbiakban: rugalmas hivatkozás) 

kell hivatkozni, kivéve, ha ilyen módon a hivatkozott jogszabály vagy rendelkezés 

nem azonosítható egyértelműen”. 

 

2. §-hoz:   A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Az ebtartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szükséges hatósági engedélyezési eljárások lezárása után használatba vehetővé 
válik a 0211/4. hrsz-ú telken létesített új ebrendészeti telep és kutyamenhely, 
melynek üzemeltetője a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő 
Kft. lesz. Erre tekintettel módosítanunk kell az ebek tartásáról és tartós 
megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendeletünk 7. § (1) és (2) 
bekezdését. Az érintett két bekezdés jelenleg így szól: 
 
„(1) Ha az ebtartó nem kívánja az ebet tovább tartani, köteles annak elhelyezéséről 

gondoskodni. Az eb tulajdonosa egyéb elhelyezés hiányában köteles felajánlani 
ebét a városban működő Kutyabarátok Egyesületének. 

(2) A város területén talált gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és ideiglenes (14 napig 
tartó) elhelyezéséről bejelentés esetén a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal gondoskodik.” 

 
Javaslom itt a Kutyabarátok Egyesülete és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal helyett a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. mint 
az új ebrendészeti telep és kutyamenhely üzemeltetője megjelölését. 
 
Ezen kívül – jogszabályszerkesztési előírások teljesítése miatt – a 3. § (1) 
bekezdésében lévő felsorolás utáni mondatban foglaltakat („Az a - j pontig felsoroltak 
nem vonatkoznak a vakvezető, az őrző- illetve munkakutya feladatot ellátó ebekre.”) 
a szabálysértési törvényben foglalt megfogalmazáshoz igazítva a felsorolás nyitó 
szövegrészébe javaslom beemelni („Vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani”), a jelenlegi, felsorolás 
utáni mondatot pedig javaslom hatályon kívül helyezni. 
 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése szerint „Belterület közterületén - kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet 
csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására 
képes.” 
Önkormányzati rendeletünk 4. § (3) bekezdésének második mondata így hangzik: 
„Kutyát csak olyan személy vezethet pórázon, aki képes azt féken tartani, fizikailag 
kontrollálni.” 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. 
§-a alapján a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet 
ellentétes. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy rendeletünk 4. § (3) bekezdésében 



felesleges és nem megengedett párhuzamos szabályozás található, amit hatályon 
kívül kell helyeznünk. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

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

tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a 

fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának 

esetén rendeletünk szerint továbbra is a Kutyabarátok Egyesülete felé kellene felajánlani 

egyéb elhelyezés hiányában az ebeket. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 15. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

   jegyző 

  



Melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 

29/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről szóló 29/2000. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

a) 3. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve ott 

tartani:” szövegrész helyébe a „Vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya 

kivételével tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani”; 

b) 7. § (1) bekezdésében az „a városban működő Kutyabarátok Egyesületének” szövegrész 

helyébe az „a szentgotthárdi ebrendészeti telep és kutyamenhely részére”; 

c) 7. § (2) bekezdésében az „a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész 

helyébe az „a szentgotthárdi ebrendészeti telep és kutyamenhely üzemeltetője” 

szöveg lép. 

 

2. § Hatályát veszti a rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében az „Az a - j pontig felsoroltak nem vonatkoznak a vakvezető, az 

őrző- illetve munkakutya feladatot ellátó ebekre.”; 

b) 4. § (3) bekezdésében a „Kutyát csak olyan személy vezethet pórázon, aki 
képes azt féken tartani, fizikailag kontrollálni.” 

szövegrész. 

 

3. § Ez a rendelet 2015. november 1. 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 

  



 

Indokolás: 

 

a módosító rendelet 

 

1. § a) pontjához: Az általános tiltáshoz képest indokoltnak látjuk a szabálysértési törvényben 

a „veszélyeztetés kutyával” szabálysértésnél alkalmazott kivétel megfogalmazását a 

vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutyák esetére. 

 

1. § b) és c) pontjához: Az új ebrendészeti telep és kutyamenhely üzemeltetője a SZET 

Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 

 

2. § a) pontjához: Véleményünk szerint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 

IRM rendelet előírásainak nem felel meg, ha a pontokba foglalt felsorolást tartalmazó, 

„bekezdésbe foglalt mondatot” ugyanabban a bekezdésben további mondat követ. 

Ezért az ott meghatározott kivételeket – a szabálysértési törvényhez igazítva – az 1. § 

a) pontjával a felsorolás nyitó szövegrészébe javasoljuk beemelni. 

 

2. § b) pontjához: A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 

(II. 26.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése szerint „Belterület közterületén - kivéve 

az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen 

ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására 

képes.” Önkormányzati rendeletünk 4. § (3) bekezdésének második mondata így 

hangzik: „Kutyát csak olyan személy vezethet pórázon, aki képes azt féken tartani, 

fizikailag kontrollálni.” Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése alapján az 

önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. A jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 3. §-a alapján a jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az 

Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy 

rendeletünk 4. § (3) bekezdésében felesleges és nem megengedett párhuzamos 

szabályozás található, amit hatályon kívül kell helyeznünk. 

 

3. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

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

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2015. számú határozata 

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

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

meghirdetését „országos médiumokban”. A hirdetményt a Népszabadságban, továbbá a 

Jófogás.hu apróhirdető oldalon, valamint  a hivatal faliújságján, honlapján s a Szentgotthárd 

újságban is megjelentettük, továbbá az üzlet üvegablakára is kihelyezésre került. 

 

A hirdetményben megadott határidőig pályázat nem érkezett. 

 

155/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

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

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

üzlethelyiséget bérbeadásra országos médiumokban hirdeti meg. 

A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj 180 000 - Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. augusztus  4. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. augusztusi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

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

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

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

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

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

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

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

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

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

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

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

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

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. szeptember 16-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

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

üzlethelyiség ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

 



 

 

 

 

 

korábban ezekről írtunk: 

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

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

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

  

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

üzlethelyiség bérbeadása feltételeinek meghatározása: 

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

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

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

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

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

kitételt.  

 

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

mérsékeltebbek, mint a magánszférában lévő üzletek bérleti díjai.  

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

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

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

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

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

Széll K .tér 17. Valutaváltó helyiség (23 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K .tér 17. Papírbolt (35m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

Széll K. tér15. Fanatic BT. üzlethelyiség (32 m2) bérleti díja: 1172.-Ft/m2//hó 

A bérleti díjak Áfa mentesek.  

  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2013.(X.31.)önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályairól:  
 
2. HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI  
2.§ (1) A Városüzemeltetés rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján 
hasznosítható helyiségekről.  
(2) Az üres helyiség bérbeadása pályáztatás, vagy licit útján történik, kivéve, ha a 
helyiség jellege, rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás indokolt. Mellőzni 
lehet a pályáztatást, abban az esetben is, ha helyiség egyedi bruttó forgalmi értéke 
az 5 millió forintot nem haladja meg – ennek eldöntése a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.  
(3) A pályázati felhívást és a feltételeket a Képviselő-testület teszi közzé és a 
beérkezett pályázatokat elbírálja.  
(4) Közérdekű helyiségigény kielégítése céljából megüresedett helyiség pályázat 
mellőzésével hasznosítható. A közérdek fennállását jogszabályi rendelkezés, vagy a 
Képviselő-testület állapítja meg. 
A helyiségek bérletére vonatkozó egyéb szabályokat a pályázat mellőzésével bérbe 
adott helyiségek vonatkozásában is alkalmazni kell.  



(5) A helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott, maximum 5 év, vagy 
határozatlan időre köthető. Ennek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik.  
(6) A határozott időre kötött bérleti szerződés legfeljebb a szerződés időtartamával 
meghosszabbítható, melyet legalább 30 nappal a lejárat előtt kérelmezni kell. A kérelmet 
Képviselő-testülethez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a helyiségben tovább 
folytatandó tevékenységet. A képviselő-testület a kérelem alapján szabadon dönt, 
döntését indokolni nem kell.  
(7) Bérlőtárs csak az lehet, aki a bérleti szerződésben is szerepel. 

 

Javasoljuk az ingatlant továbbra is meghirdetni, több szálon, továbbá mérlegelésre javasoljuk 

a bérleti díj csökkentését, mivel korábban az érdeklődők azt magasnak tartották. 

 

 

TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS IRODA KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 

 

2015. márciusában került napirendre a látogatóközpont - Tourinform iroda kérdése, amelyben 

az 59/2015. számú határozattal végül arról döntött a Képviselő-testület, hogy támogatja a 

turisztikai információs iroda TOURINFORM hálózathoz való csatlakozását és mint létesítő 

vállalja az 5 évig történő üzemeltetést. A helyszínét tekintve a St. Gotthard Spa & Wellness 

fürdőben történő megnyitás kapott átmenetileg támogatást azzal, hogy folyamatosan 

vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy véglegesen a városközpontba kerüljön az iroda. 

 

A Fürdő helyszínnel kapcsolatban több aggály is felmerült: 

- egyrészt ellentmond a TOURINFORM kézikönyv 4.3.1. pontjával, amely alapján „a 

Tourinform iroda nem lehet azonos helyiségben (közös bejárattal) a 

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

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

- ennél nagyobb probléma, hogy a helyszín nem a városközpontban található, attól 

jóval messzebb, ahova csak a fürdő vendégei jutnak el. A fürdőbe betérő turisták 

ugyanakkor már " megtalálták" a fürdőt, a város érdeke pedig – többek között – éppen 

az, hogy minél több vendég érkezzen a fürdőbe. Nem lehet vita tárgya az a jellemző 

sem, hogy a turista Szentgotthárdon a barokk templom – színház - Széll Kálmán tér 

vonalon mozog / sétál / nézelődik. 

- a másik fontos szemléletváltás annak felismerése kell legyen, hogy a helyiek 

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

földrajzilag is sokkal inkább kapcsolódó helyszínen lehet inkább kedvezően 

befolyásolni. 

- a Fürdő így is állandó jelleggel működtet recepciót, amely eleve alkalmas kell legyen 

a fürdővendégek számára történő (turisztikai) információnyújtásra. 

 

Az információs központnak közvetlenül a városközpontban, a Széll Kálmán téren történő 

elhelyezése – a funkció szempontjából – a leginkább ideális választás lenne. Alkalmas lenne 

a város vérkeringésébe való bekapcsolódásra, a helyiek megszólítására, továbbá arra, 

hogy minden szolgáltatás – legyen az a turisták számára és/vagy a helyiek számára 

érdekes – egy helyen nyújtható / ajánlható / népszerűsíthető legyen. A Fürdő, a mozi, a 

múzeum, programok-rendezvények, a turisztikai –, sport- és szabadidő szolgáltatások 

(sporttelep szolgáltatásai) információi mind egy helyen. A városlakók tájékoztatása 

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

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



információs irodába. (Mindez nyáron az iroda elé történő szabadtéri kitelepüléssel, illetve egy 

helyi termékek boltjával - helyi és környékbeli, őrségi termelők portékáival - és esetleg egy 

vendéglátó funkcióval - kávé, tea, sütemény, stb. - kiegészítve lenne az igazán tökéletes 

megoldás.) 

 

Márciusban az akadálymentesítés hiánya illetve megvalósításának költségei voltak a legfőbb 

érvek amellett, hogy ne a Széll Kálmán téren, hanem ideiglenesen a Fürdőben nyisson meg a 

TOURINFORM iroda. Tama Istvánt, a Magyar Turizmus Zrt. régiós igazgatóját 

megkérdeztük, véleménye alapján „a klasszikus Tourinform iroda elvárásoknak a fürdőnél 

jobban megfelel a Széll Kálmán téri helyszín”. Az akadálymentesítés hiányát sem tartja 

kizáró oknak, sőt: „Úgy gondolom, hogy az akadálymenetesítéstől egy ilyen esetben 

eltekinthetünk, tehát nagy valószínűséggel megkapná a Tourinform névviselési engedélyt 

akadálymentesítés nélkül is a Széll Kálmán téri iroda.” Mindamellett a Széll Kálmán téri 

iroda gyakorlati akadálymentesítése (tehát, hogy egy mozgássérült is bejuthasson az irodába) 

az udvari bejárat felől könnyedén, számottevő költség (50 e Ft) nélkül megoldható. 

 

Természetesen a Széll Kálmán téri iroda kialakítása ugyanakkor befektetést igényel: 

 

- egyfelől bérleti díjtól eshet el az Önkormányzat – ugyanez a helyzet persze a jelen 

pillanatban is - és évek óta ez így van -, egy fillér bérleti díj sem folyik be ebből az 

ingatlanból. Évek óta nem jelentkezik bérlő és ez prognosztizálható, hogy sajnos  ez 

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

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

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

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

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

vonalakban: 

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

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

felújítása, (cserépkályha marad) 

 konyha kialakítása: 2 nm csempe, vakolatjavítás, festés, új padlólap 

 vizesblokk: szerelvénybontás, burkolat leverés, vakolás, csempézés 2 m-ig, 

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

 kamra tisztasági festés, új padlólap, 

 közlekedő festése, meglévő burkolatra új kerámia burkolat, 

 akadálymentesítés. 

Mindez a SZET Szentgotthárdi KFT árajánlata szerint 1.595.368,- Ft + ÁFA (bruttó 

2.026.117,- Ft) összegből biztosan kivitelezhető. A berendezésekre ugyanakkor még 

ezen felül költeni kell, előzetes kalkulációk szerint erre legalább (bruttó) 800 ezer 

forintot szánni kell. Vagyis az iroda Széll Kálmán tér 15. alatt való kialakítása 

legalább (bruttó) 3 millió Ft összeget igényel. 
 

 

Határozati javaslat: 

 

A/ VERZIÓ 

 

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

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

üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon és országos szinten meghirdeti. 



A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: ………..- Ft/hó.  

A bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel.  

A pályázat beérkezésének határideje 2015. október 15. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. októberi testületi ülés. 

A helyiségben vendéglátás, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenység, 

idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatható.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. 

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

a bérleményben folytatni kívánt tevékenységi kör. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a 

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

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

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

bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani.  

A bérleti díj az előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik. 

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

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. 

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

pályázat  esetén új pályázatot írhat ki. 

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

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

egészben, vagy részben a bérleti díjba beszámításra kerül. 

  

     Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendeli, hogy sikertelen 

pályázat esetén 2015. november 13-ig változatlan feltételekkel, értelemszerűen új beadási és 

elbírálási határidő megadásával újból meg kell hirdetni az üzlethelyiséget. Amennyiben 

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

ügyét ismételten a Testület elé kell terjeszteni.   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Határidő: közlésre azonnal 

 

B/ VERZIÓ 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Széll K. tér 15. 

fszt. 1 sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban kívánja kialakítani és 

kialakítását követően működtetni a városi TOURINFORM irodát. Az ehhez szükséges 

átalakítások és berendezések költséget bruttó 3 M Ft összegben az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében tervezni szükséges. 

Határidő: 2015. október – költségvetés tervezése 

               2016. január 31. – iroda kialakítására 

Felelős:   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

                Dr. Simon Margit TDM elnök 

Szentgotthárd 2015. szeptember 17. 

 

 Fekete Tamás 

                        városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyzés: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy : Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú garázs bérbeadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület az augusztusi ülésén a 194/2015. sz. határozata alapján kiutalta 

Szentgotthárd, Deák F. u. 12. szám alatti 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázst 

Andrasek Hajnalka 9970 Szentgotthárd, Deák F. u. 12. fszt. I/5. sz. alatti lakos  részére, aki 

a garázy bérletét végül visszavonta, így a garázs üres, kiutalható. A garázs kiutalható, a garázs 

havi bérleti díja: 8.970.-Ft/hó+ÁFA, összesen 11.392.-Ft/hó. 

 

  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.  

(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 nincs bérleti ajánlatunk, 

ezért javasoljuk a garázs bérbeadásra történő meghirdetését. 

A garázs határozott vagy határozatlan időre is bérbe adható.  

Javasoljuk határozatlan időre történő bérbeadás esetén 3 hónap felmondási idő kikötését. 

Határozati javaslat 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Deák F. u. 

12. szám alatti, 1334/A/9 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű garázst bérbeadásra meghirdeti. 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 pályázatok elbírálásának határideje: 2015. októberi testületi ülés. 

A hirdetményt  a helyben szokásos módon kell közzétenni.  

Amennyiben a fent megjelölt határidőig pályázat nem érkezik, úgy a garázst folyamatosan, 

változatlan feltételekkel meg kell hirdetni. 

Határidő:közlésre azonnal,  

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos,  

Szentgotthárd, 2015. szeptember 21. 

                                                                                                           Fekete Tamás 



                                            városüzemeltetési vezető  

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

J E L E N T É S 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30.-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 

I. Lejárt határidejű határozatok: 

 

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok 

 

1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 2015. évre megtörtént.(2014. novemberi ülés) 

2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. Az alacsony infláció miatt bérleti 

díjak nem emelkedtek, térítési díjak felülvizsgálata márciusi ülésen volt. 

3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók 

benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. 

 4/ 2015. évre elkészült a költségvetés, melyben részletesen ismertetésre kerültek a Képviselő-

testülettel a várható források és kiadások. 

5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre került.  

6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb 

távú fenntartásához. A 2015. évi költségvetésben egyensúlyi tartalék képzésére 

forráshiány miatt nem került sor. 

7/ Az Önkormányzat gazdasági társaságainak pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

érdekében a társaságok a továbbiakban is havi pénzügyi beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak. A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilitása érdekében intézkedési 

tervet kell készíteni, melyet a Képviselő-testülettel ismertetni kell. A társaságaink havonta a 

pénzügyi beszámolójukkal együtt nyújtják be. 

8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat 

kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. Képviselő-testület elé kerül 2015. februári 

ülésen került elfogadásra. (Ehhez képest változás nem történt.) 

9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke 

és kamat összege az aktuális költségvetésben tervezve van. A Képviselő-testület előzetes 

adatszolgáltatás benyújtásáról döntött: gépjármű lízing és 1,5 milliárd beruházási hitel erejéig. 

Az előterjesztés írásakor az előzetes adatszolgáltatás megtörtént. A kezességvállalásunk 

kapcsán számlánkról 2015. április 1-i kifizetéssel a kötvénykibocsátó bank 168 millió forintot 

inkasszált az Önkormányzat számlájáról. 

10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a 

Testületnek. 

 

 

137/2015. számú képviselő-testületi határozat 

 

 

 

Beszámoló a Szentgotthárd belterületén lévő kaszálatlan ingatlanokról 



 

Szentgotthárd belterületén 24 kaszálatlan, elhanyagolt ingatlanról érkezett jelzés a lakosságtól 

illetve a közterület-felügyelettől. Ezen kívül további 4 jelzés külterületi ingatlan kapcsán 

érkezett, ezeket áttettük a Földhivatalhoz. Utóbbi, külterületi ingatlanok közül azóta 3 le lett 

kaszálva, 1 esetében (0104/11 hrsz-ú ingatlan) a tulajdonos nem található. 

 

A belterületen lévő kaszálatlan területek miatt 68 határozatot küldtünk ki, melyben 

felszólítottuk a tulajdonosokat az elhanyagolt területeik lekaszálására. A felszólítás hatására a 

24 ingatlan közül 11 ingatlant lekaszáltak, 13 ingatlant viszont nem – ez utóbbiak közül 1 

ingatlannál közérdekű védekezés keretében megtörtént a kaszálás. A még le nem kaszált 12 

ingatlan tulajdonosai közül 5 átvette a felszólítást, 3 nem kereste (ebben az esetben 

kézbesítési vélelem állt be), 1 esetben nem volt azonosítható a címe, 1 időközben elköltözött. 

1 tértivevény a címzett ismeretlen megjegyzéssel érkezett vissza, 1 pedig még nem érkezett 

vissza (Hollandiából). 

 

Eddig tehát 1 ingatlanon (Szentgotthárd-Rábatótfalu 3789/1.) hajtottunk végre 

kényszerkaszálást, amit a SZET Szentgotthárdi Kft-től rendeltünk meg az osztrák tulajdonos 

és a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi 

Osztályának egyidejű értesítésével. 

 

Belterületi ingatlanok, melyeket az első felszólításra lekaszáltak: 

 

- Szentgotthárd 1275 hrsz-ú ingatlan (volt Falco telephely a József Attila utcában), 

- Szentgotthárd 1326 hrsz-ú ingatlan (a József Attila utcában), 

- Szentgotthárd 1417/15. hrsz-ú ingatlan (a Hunyadi utcában), 

- Szentgotthárd 1652 hrsz-ú ingatlan (a Füzesi úton, egy újhartyáni cég tulajdona), 

- Szentgotthárd 1656 hrsz-ú ingatlan (egy zalaegerszegi cég tulajdona), 

- Szentgotthárd 1667 hrsz-ú ingatlan (egy budaörsi cég tulajdona), 

- Szentgotthárd, Móricz Zsigmond utca 11. (szentgotthárdi lakos tulajdona), 

 

- Szentgotthárd-Farkasfa 3557 hrsz-ú ingatlan (osztrák tulajdonos), 

 

- Szentgotthárd-Jakabháza 2523 hrsz-ú ingatlan (régi bolt területe), 

- Szentgotthárd-Rábatótfalu 3705/4 hrsz-ú ingatlan (egy budapesti cég tulajdona), 

- Szentgotthárd-Rábatótfalu 3790 hrsz-ú ingatlan (osztrák tulajdonos), 

 

Eredménytelen első felszólítást követően közérdekű védekezés keretében lekaszált terület 

(nem parlagfüves): 

 

- Szentgotthárd-Rábatótfalu 3789/1 hrsz-ú ingatlan. 

 

A felszólítás ellenére még le nem kaszált területek, melyeknél közérdekű védekezést 

rendelünk el: 

 

- Szentgotthárd 1633 és 1634 hrsz-ú ingatlanok, 

- Szentgotthárd 1647 hrsz-ú ingatlan (egy budapesti cég tulajdona, csak részben történt 

meg a kaszálása a lakóház környezetében, de az ingatlan területe egészen a benzinkút 

mögé benyúlik), 
 

- Szentgotthárd-Máriaújfalu 4349 hrsz-ú ingatlan (Kis utca mellett, holland tulajdonosok), 



 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 2240 és 2241 hrsz-ú ingatlanok (egy pócsmegyeri lakos 

tulajdona), 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 2364 hrsz-ú ingatlan (egykori benzinkút területe az Alkotmány 

út mellett, egy budapesti cég tulajdona), 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 2366/3 hrsz-ú ingatlan (egy budapesti cég tulajdona), 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 2406 hrsz-ú ingatlan (Alkotmány út 53., két rönöki lakos 

tulajdona), 

 

- Szentgotthárd-Rábakethely 447 hrsz-ú ingatlan (Kethelyi út 34.), 

 

- Szentgotthárd-Zsida 773 hrsz-ú ingatlan (egy budapesti cég tulajdona), 

- Szentgotthárd-Zsida 799 hrsz-ú ingatlan, 

- Szentgotthárd-Zsida 812 hrsz-ú ingatlan, 

- Szentgotthárd-Zsida 817 hrsz-ú ingatlan (osztrák tulajdonos). 

 

A 4 db külterületi ingatlan: 

 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 0232/8 hrsz-ú ingatlan (volt ÖMV üzemanyagtöltő állomás 

területe a határátkelő felé, egy újlengyeli cég tulajdona) – lekaszálták, 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 0232/26 hrsz-ú ingatlan – lekaszálták, 

- Szentgotthárd-Rábafüzes 0243/1 hrsz-ú ingatlan (egy csákánydoroszlói lakos tulajdona) – 

lekaszálták. 

 

- Szentgotthárd-Zsida 0104 hrsz-ú ingatlan (a tulajdonos nem található) – még kaszálatlan. 

 

 

 

II. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 

 

Két ülés között történtek 

2015. szeptember 
 

Városüzemeltetés: 

 

építéshatósági csoport 

Két ülés közötti építéshatósági feladatok: 

 

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma: 5 

Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma: 

1 

Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

0 

Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel 

tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.): 

2 

Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel 

tudomásul vételi eljárások száma: 

2 

Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma: 3 

Építésrendészeti eljárások száma: 0 



Kiadott hatósági bizonyítványok száma: 2 

Településképi bejelentési eljárások: 0 
 

 

Két ülés között történtek - Városüzemeltetés 

2015. szeptember 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. augusztus 07. 

ülésén döntött a „Kiemelt Projektfelhívás a Környezet és Energia Operatív Program 

KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 

Szentgotthárdon (SZOI Széchenyi István Általános Iskola épületének energetikai 

korszerűsítése) című projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges 

Projektmenedzseri feladatok ellátására“ elnevezésű beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok bírálatáról, amely alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó 

ajánlattevőt a TECHSOL Consulting Kft. (1112 Budapest, Oltvány u. 3.) hirdette ki az 

eljárás nyertesének. A szerződés aláírása megtörtént. 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 2015. augusztus 19. 
ülésén meghozta 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 eljárást lezáró döntését, amely alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a TENDER Kft. (9700 

Szombathely, Szófia út 20.)  ajánlatát hirdette ki az eljárás nyertesének A teljesítési 

határidő 2015. november 30. 

  

 Megtörtént a 2015. július 17-én a reggeli órákban kidöntött Szentgotthárd, Füzesi úti 
utasváró helyreállítása. A károkozó biztosítójával a kárrendezés folyamatban van. 

Kivitelező: ALMA-REND Kft. Szombathely 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Hunyadi J. úti Pável Ágoston Múzeum melletti út ideiglenes 

javítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a város területén lévő kiszáradt fák kivágását. (Szabadság téri Liget, Széll 
Kálmán tér, várkert, Május 1. út). Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megtörtént a Szentgotthárd, Széll Kálmán téren megrongált (leöntött) forgalomtechnikai 
tükör cseréje. Kivitelező. SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd, Füzesi úton (Ipari parkban a Dokker Áruház előtti 
kereszteződésben) lévő úthiba helyreállítási munkáit. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi 

Kft. 

 

 Megrendeltük a Szentgotthárd-Farkasfa, Kiserdő u. – Zsilavek u. utak űrszelvényébe 

benőtt, illetve az árok nyomvonalában felnőtt növényzet (bozót, cserje, illetve faágak) 

eltávolítását. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. 

 

 A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó augusztus havi bejárásán 
összesen 13 db hibás lámpatest javítását végezte el. Amennyiben egy utcában, körzetben 



több  lámpa nem működik az valószínűleg nem egyedi hiba, hanem hálózat 

meghibásodása (szakasz-, ill. kábelhiba, vagy fázis hiány), amely elhárítása az E.ON Zrt. 

feladata. Az utóbbi időszakban Széll Kálmán tér - Kossuth L. utca – Mártírok út 

körzetében többször tapasztalt üzemzavarokat kiváltó hálózathibát tudomásunk szerint az 

E.ON Zrt. elhárította.   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. 

 
 

 

Két ülés között történtek - Pénzügy 

2015. szeptember 

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 augusztus 1-én:     85 813 888 ,- Ft 

 Bevételek augusztus 1- augusztus 31.:                  43 007 137 ,- Ft 

 Kiadások augusztus 1- augusztus 31.:  -      90 350 625  ,- Ft 

 Elszámolási számla egyenlege augusztus 31-én   38 470 400  ,- Ft. 

 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy folyószámla hitelkeretünk jelenleg nincs.  

Ugyanakkor felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy több, mint háromszáz millió 

forint kieső bevétel. Ez a tervezett telekadó bevétel, valamint az ugyancsak tervezett 250 

millió forintos ingatlanértékesítés elmaradásából adódik. 300 millió forint bevételi hiány 300 

millió forint kiadási csökkenéssel is kell, hogy járjon. Ez azt jelenti, hogy előirányzat esetén 

sem lehet egy-egy beruházást végrehajtani, mivel likviditás hiányában nem tudjuk kifizetni. A 

továbbiakban a Képviselő-testületnek rangsorolni a beruházásokat a rendelkezésre álló 

források függvényében. 

 

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) 

 

 

mailto:villkasz@villkasz.hu


Adóhatósági munka: 

 

Az adóügyi feladatok végrehajtása elsősorban az állandó feladatokból áll. Jelentős a 

gépjárműadó esetében a behajtási tevékenység. A forgalomból kivonásra a Járási Hivatalhoz 

benyújtott gépjármű tulajdonosok jelentős része pótolja elmaradásait. 

 

Állandó feladatok:  

A napi banki és postai befizetések könyvelése folyamatosan történik. 

Felszólítások kiküldése hiánypótlásra az adózóknak.   

A felszólítások eredményeként benyújtott elmaradt bevallások ellenőrzése, feldolgozása 

folyamatosan történik.  

Folyamatosan dolgozzuk fel a beérkező iparűzési adóra, és telekadóra bejelentkezők és a 

megszűnt vállalkozók, vállalkozások adatait, bejelentkezéseit, bevallásait.  

Továbbra is felszólításokat küldünk ki a bevallásra kötelezett, de azt nem teljesítő 

ügyfeleknek, valamint  a  talajterhelési díj bevallásra kötelezetteknek hiánypótlásra.   

A beérkező kérelmekre adóigazolások kiadása, hagyatéki és végrehajtási adóérték-

bizonyítványok  kiállítása, a túlfizetések kiutalása, valamint a határozatok hozatala 

folyamatosan történik. 

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az 

adóhatóság munkájának két jól elkülönülő része a hátralékkezelés, valamint a tényleges 

végrehajtási cselekmények foganatosítása. A hátralékállomány egy jelentős része az előző 

évekről áthozott tartozás.  

 
 

 

 

III.  Az egy éve elfogadott rendeleteink felülvizsgálása: 

 

Az egy éve elfogadott rendeleteink átvizsgálása: 

 
 

SZMSZ-ünk értelmében az egy évvel korábbi rendeletek hatályosulását figyelemmel kísérjük, 

és ha szükséges, korrigáljuk őket. 

 

Rendeletek felülvizsgálata: 

 
 

-27/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete: 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról, értelemszerűen módosítást nem 

igényel. 
 

 

 

               IV. Válasz képviselői felvetésekre 

 

 
 

Válasz képviselői felvetésekre 

2015. szeptember 
 



Lábodi Gábor: Megkeresésünkre, Kiss Éva a Pannon  Kapu Kulturális Egyesület elnöke a 

következő választ adta: 

„ A Történelmi Napokra 10 perces tűzijátékot rendeltünk meg a vállalkozótól,  

 a második 5 perc technikai okok miatt nem indult el. A megrendelt szolgáltatás ára 100.000 

Forint + ÁFA volt, melyet a vállalkozóval történt egyeztetés alapján csökkentettünk. 

Augusztus  20.-ára előzetesen nem igényeltünk szolgáltatást és az elmaradt 5 perces 

tűzijátékot ekkor pótolták.” 

 

Dömötör Sándor: A Rábafüzes 2 buszöblök tervei elkészültek, az engedélyeztetés után a 

kivitelezés ez évben befejeződhet. 

- Szentgotthárd –Gasztony vonali közlekedés rendjét a VOLÁN, GYSEV decemberi 

menetrend  egyeztetésen előterjesztjük. 

 

Dr. Sütő Ferenc: A Hársas pataknak csak a 7454. sz. ök úttól D-i irányba haladó 320 m-es 

szakasza tartozik önkormányzatunkhoz, a patak többi részének kezelője az Őrségi Nemzeti 

Park, illetve a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A meder karbantartására a kezelőket 

felszólítjuk. 

- A városrészi útárkok nagyobb részének (Máriaújfalui u) vagyonkezelője a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Az árkok iszapolása – a vonatkozó önkormányzati rendeletünk szerint – az 

érintett ingatlan tulajdonosok feladata(lenne). A Kiss utcai és más önkormányzati kezelésű 

árkok iszapolását a szükséges mértékben elvégeztetjük. 

- Az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait a kaszálásokra felszólítottuk. 

- Az igényelt 3 db köztéri pad kihelyezésére – anyagi okokból – 2016. évben kerül sor. 

- A „Mérlegház” önkormányzatunk tulajdonába került, javítására a Máriuaújfalui 

szennyvízcsatorna hálózat építésekor kerülhet sor. 

- A 7454.sz. ök út, Máriaújfalu útkereszteződésénél levő településrész eleje-vége táblák 

áthelyezésének (járda, közvilágítás) jelenleg nincsenek meg a feltételei. 

 

 

Szentgotthárd, 2015.szeptember 23. 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 

      Jegyző 

 

 



VII. Pályázati tájékoztató 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2015. szeptember 21-én 

 

 

CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
SAJÁT ERŐ MEGJEGYZÉS 

Szentgotthárd-

Farkasfa 
településrész 

ivóvízminőség-

javítása 

KEOP-2009-1.3.0 

Ivóvízminőség-

javítása 

132/2009. 

179/2010. 

Elszámolható 

költségek – 
nettó: 

1F:1.617.000,- 

2F: 30.450.000,- 

 

Elnyert 

támogatás: 

1F: 

1.374.450,- Ft 

2F: 
27.405.000,- 

Ft 

1F: 242.550,- 

2F: 

3.045.000,- 

 

ÁFA (25 %): 

1F: 404.250,- 
2F: 

7.612.500,- 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. 

Szentgotthárd-
Farkasfa 

településrész 

ívóvízminőségjavítása 

EU-Önerő Alap 

Belügyminisztérium 
165/2012. 

182/2012. 
3.045.000,- Ft 3.045.000,- Ft  Nyert! 

Szentgotthárd-Luzern 

energiaváros projekt 

Svájci-magyar 

Együttműködési 

Program 

Testvértelepülési és 

Partnerségi 

Pályázati Alap 

57/2011. 20.000.000,- Ft 
18.000.000,- 

Ft 

 
2.000.000,- 

Ft 

A projekt lezárult. Záró 

kifizetés megtörtént. Záró 

projektjelentés benyújtása 

került. Kifizetés megtörtént. 



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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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. 
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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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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.  



CÍME KIÍRÓ HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG 
ELNYERT 

ÖSSZEG 
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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 

augusztus 31-én, jelenleg 

elbírálás alatt van. 

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 megkötsre került 

a NEFPI-vel. Pályázat beadása 

2015 augusztus 14-én várható. 
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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.  

Muzeális intézmények 

szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston 

Program) 

Belügyminisztérium  

 1.500.000,- 

 

Digitális terepasztal szlovén 

nyelvű fejlesztése.  

A támogatás felhasználásának 

véghatárideje 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok 

helyzete 2015 szeptember 21-én 
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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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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 

folyamatosan történik. 

Konzorcium partnerként 
veszünk részt a projektben, az 

5. kifizetési kérelem benyújtása 

több, mint 2 millió Forintról is 

pozitív elbírálásban részesült. A 

projektzárásra 2015. augusztus 

31-én került sor. Szinte minden 
vállalásunkat maradéktalanul 

teljesíteni tudtuk. 
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Közbiztonság 

növelését szolgáló 

önkormányzati 

fejlesztsek 
támogatása 

Belügyminisztériu

m 
 

23.737.379,- 13.393.066,- 

10.344.313,- 

Nyert!  

Támogatási szerződéskötés 

megkötésre került 2014 

decemberében. A térfigyelő 

kamerákat a T-Systems 
üzembe helyezte. Összesen 15 

kamera került kihelyezésre. 

Vetőmag pályázat 
rászoruló 

személyek számára 

Magyar 
Élelmiszerbank 

Egyesület 

 

  

 

Az Élelmiszerbank 2015.03.16-
án vetőmag adományt adott át 

ingyenesen Szentgotthárd 

Város Önkormányzata számára 

azzal a céllal, hogy az 

Önkormányzat a létminimum 

közelében élő rászorulók 
ellátására fordítsa azt. 

A vetőmagok a szentgotthárdi 

Pszichiátriai Betegek 

Otthonának földterületén 

kerültek elvetésre. Cukkíni 

termény ingyenes 

szétosztására július hónapban 
került sor. 



 

 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel 

a  köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekre. A 

környezetvédelmi program felülvizsgálata. 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2001. 

(VI.28.) számú önkormányzati  rendelete (továbbiakban: rendelet) foglalkozik a helyi 

környezetvédelem szabályozásával, amellyel kapcsolatban az alábbi beszámolót terjesztjük 

elő: 

- A települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezése  

Szentgotthárd város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését az uniós eljárásrendnek megfelelő közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen kiválasztott vállalkozással oldja meg az Önkormányzat. 2013. 

április 01-vel az önkormányzat a Müllex Közszolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződést a lakossági szilárd hulladékkezelésére. A szolgáltató az előírásoknak megfelelően 

2014. január 01-től nonprofit szervezetté alakult, ezért ezt követően már Müllex 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven végzi tevékenységét. A közszolgáltató elmúlt évi 

tevékenységével kapcsolatos beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.  

Az új szerződéssel egyidejűleg 2013. április 01-vel új hulladékgyűjtési és –szállítási rendszer 

lépett életbe a városban, kötelezővé lett téve a szelektív gyűjtés. Amennyiben a korábbi 

hulladékgyűjtési és szállítási rendszer maradt volna, akkor Szentgotthárd esetében csak a 

bevezetett új hulladéklerakási járulék miatt 2016-ra 50 %-kal emelkedne a hulladékszállítás 

költsége. Az új rendszer szerinti szolgáltatások korábban is működtek a városban csak 

bizonyos elemek igénybe vétele nem volt kötelező. A házhoz menő sárga zsákos szelektív 

gyűjtést például a kötelezővé tétel előtt 800 háztartás vette igénybe a város területén. A 

hulladéklerakási járulék emelkedése miatt, amely 2013-ban is megjelent már és 2016-ban éri 

majd el a végleges mértékét pedig nem is volt más lehetőség, mint a szelektív gyűjtés 

kötelezővé tétele. 

Az új szállítási rend szerint a családi házas övezetben kéthetente történik a vegyes, illetve a 

sárga színű zsákokban gyűjtött szelektív hulladék elszállítása, a szerves (bio) hulladék 

elszállítása pedig hetente. A tömbházas övezetben a vegyes hulladék elszállítása hetente, a 

szeletíven gyűjtött hulladék elszállítása pedig kéthetente történik. Tégelyben elhelyezett 

használt sütőolajos hulladék elszállításáról pedig szolgáltató regisztráció alapján elektronikus 

levélben is tájékoztatja a lakosságot a szállítás időpontjáról és a használt sütőolaj gyűjtésével 

kapcsolatos tudnivalókról.  Ennek a hulladékfajtának a gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket is 

szolgáltató biztosítja.  

 

A szelektív gyűjktéssel kapcsolatos tapasztalatok: 

- A ritkább vegyes hulladék gyűjtési alkalmaknak köszönhetően lényegesen emelkedett 

a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége, mivel aki eddig valamilyen oknál 

fogva idegenkedett a szelektív gyűjtéstől az is jobban rákényszerült a szelektálásra. 

- A növekvő mennyiség mellett viszont továbbra is minőségi problémák 

mutatkoznak. A szolgáltató tapasztalata szerint ezek a minőségi problémák 



elsősorban a tömbházaknál jellemzőek. Ezeknél az ingatlanoknál a szelektív gyűjtőkbe 

becslésük alapján 10-15 % nem oda való hulladék is kerül, amelyet ráadásul a 

tapasztalatok szerint  többnyire a kuka mélyére elrejtik. A családi házas övezetnél egy-

két esetben előfordult, hogy a biokukában jelenik meg elrejtve a nem oda való 

hulladék. A szolgáltató amennyiben a szállításkor azt tapasztalja, hogy a szelektív 

zsákba, vagy kukába nem oda való hulladék kerül, akkor nem szállítja el a kihelyezett 

hulladékot. A tavaszi időszakban a szolgáltató több alkalommal szúrópróbaszerű 

ellenőrzéseket is tartott a városban és minőségi probléma esetén külön zsákba 

kiválogatva, egy írásos figyelmeztetés mellett otthagyta a szelektív gyűjtés során el 

nem szállítható hulladékot.  

- A családi házas övezetben az új rendszerrel jelentősen növekedett a szelektíven 

gyűjtött hulladék mennyisége, illetve a minőségi problémák ebben az övezetben jóval 

kisebbek a tömbházas övezethez képest. A családi házas övezetben hetente történik 

az elkülönítetten gyűjtött szerves (bio) hulladék elszállítása is. Ez egyrészt 

hasznos, hogy ezt a hulladékfajtát is elkülönítetten gyűjtik a lerakásra kerülő 

hulladéktól, másrészt környezetvédelmi szempontból nem igazán előnyös, hogy több, 

mint 40 km „utaztatjuk” Szentgotthárd és Harasztifalu között. Annak ellenére, hogy 

egy kis odafigyeléssel a családi házaknál is kezelhető lenne a szerves (bio) hulladék, 

amellyel egy értékes anyaghoz (komposzthoz) juthatnának az ingatlanok tulajdonosai. 

Továbbá a szolgáltató legújabb tapasztalatai szerint egy olyan gyakorlat is kezd 

kialakulni néhány családi háznál, hogy több szerves (bio) hulladékgyűjtő edényt 

szereznek be és szállításoknál már családi házanként 2-3 ilyen kukát is kiraknak 

ezeknél az ingatlanoknál.  

-  A  Nyugat dunántúli Regionális Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanács 

2012-től folyamatosan tájékoztatta a lakosságot arról, hogy 2013-ban  elkezdődik az 

ingyenesen kiosztható komposztáló edények igénylésével kapcsolatos regisztráció. 

Erről alpolgármester úr az akkori környezetvédelmi tanácsnok minden testületi ülésen 

és a városi televízióban is többször tájékoztatta a lakosságot. A regisztráció végül 

2013 októberében indult el. Az összesen 26900 db láda 134 településre 2014. 

júniusában lett arányosan elosztva, illetve kiszállítva. Szentgotthárdra 1200 db, majd 

alpolgármester úr közbenjárására további 400 db került a SZET Szentgotthárdi kft 

telepére. A kiosztás 2014 július 3-án elkezdődött és nyár végére mind az 1600 db 

komposztáló edény gazdára talált. Ezzel az EU által támogatott 

projekt  komposztálóedényekkel kapcsolatos része lezárult. Ezzel a sikeres akcióval az 

előző bekezdésben körülírt problémák is kezelhetőek lesznek és valószínűleg 

csökkent/csökkenni fog a Szentgotthárdról elszállításra kerülő szerves (bio) hulladék 

mennyisége és ezzel környezetvédelmi szempontból előnyösebben a keletkezés helyén 

kerül újrahasznosításra ez a hulladék fajta.  

- Az új rendszer bevezetésénél sokan értetlenül fogadták, hogy egy zsákba, illetve egy 

kukába kell gyűjteni a háztartásokban elkülönítetten gyűjtött hulladékokat 

(műanyagot, papírt, fémet), szerintük ez nem szelektív gyűjtés. A lakossági körben 

szelektíven gyűjtött hulladék sajnos első sorban  nem megfelelő tisztaságú, ezért a 

szolgáltatónak utóválogatnia kell az így összegyűjtött hulladékot. Olyan hulladékok 

kerülnek a zsákba (tömbházaknál szelektív kukába), amelyet nem lehet 

újrahasznosítani, illetve nem tisztán kerülnek bele ezek a hulladékok. Sokkal 

környezettudatosabb, felelősségteljesebb magatartás kellene ahhoz, hogy 

hulladékfajtánként külön gyűjtőbe gyűjtsük a szelektíven gyűjtött hulladékot. 

Országosan elfogadott, hogy a lakossági szelektív gyűjtés a hulladékok 



újrahasznosításának előkészítése és a lakosság révén előválogatott hulladékot a 

szolgáltató telephelyén különválogatja, hogy ténylegesen hasznosítható hulladék 

kerüljön az újrahasznosító szervezetekhez. A lakosság ebben a formában 

elkülönítetten gyűjti az újrahasznosítható hulladékokat a nem hasznosítható vegyes 

hulladéktól, illetve a biológiailag lebomló hulladékoktól (családi házas övezetben a 

biohulladék elkülönített gyűjtése is megoldott). Egyébként a környezetvédelmi 

hatóság a gyakoribb szállítások miatt környezetvédelmi szempontból nem is ajánlotta 

a frakciónkénti szelektív gyűjtést. Azt tapasztaltuk, hogy mára a lakosság megértette a 

kötelező szelektálás fontosságát és az elmúlt évben ezzel kapcsolatos lakossági 

panaszok, bejelentések nem is érkeztek hivatalunkba.   

 

- A szolgáltatás magában foglalja az évi egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes 

közigazgatási területén. Ebben az évben erre 2015. április 11-én Szentgotthárdon a Rába-

folyótól keletre eső utcákban, és Rábakethely városrészen, 2015. április 25 – én pedig a város 

többi utcájában, illetve városrészein került sor. A lomtalanítás során az elmúlt évekhez 

hasonlóan a kihelyezett hulladékok egy része nem a jogszabály szerinti lom hulladék volt, 

hanem a vegyes ( kukás ) hulladékgyűjtés során gyűjthető települési hulladék, illetve gyakori 

volt a hulladékok nem rendezett állapotú kihelyezése. Továbbá problémát okoz a kihelyezett 

lomok illegális gyűjtése is, amelyet tovább tetéz, hogy az így összegyűjtött hulladékot a 

„gyűjtögetők” szétbontják és a nem értékesíthető részét, vagy otthagyják, amely ezzel már 

veszélyes hulladéknak minősül és nem lehet közterületen elhelyezni, illetve ekkor már más 

szabályok vonatkoznak az elszállítására, vagy más helyekre illegálisan lerakják Az új 

jogszabályok alapján a közterületre kihelyezett hulladék, így a lomtalanítás során kihelyezett 

hulladék már a közszolgáltató tulajdona, amennyiben nem a közszolgáltató viszi el ezt a 

hulladékot, akkor az lopásnak minősül. A szolgáltató idén a lomtalanítással kapcsolatban az 

elektronikai hulladékok (pl.: televízió, hűtőgép, mikrohullámú sütő, számítógép stb.) 

visszagyűjtését más rendszerben próbálta begyűjteni. Külön napot jelölt ki az elektronikai 

hulladékok átvételére, amely során a SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén erre a célra 

kihyelyezett konténerbe lehetett elhelyezni az elektronikai hulladékot. Sajnos ez az akció nem 

érte el teljes mértékben a célját, mivel idén is rengeteg szétbontott elektronikai hulladék került 

ki a közterületekre. Jövőre ezt az akciót célszerű kibővíteni úgy, hogy több gyűjtési napot és 

időpontot kell kijelölni az elektronikai hulladékok összegyűjtésére, amikor a szolgáltató több 

helyszínen megjelenik a városban. Ennek indoka, hogy a szétbontott elektronikai hulladék 

már veszélyes hulladéknak minősül és így már nem lehetne közterületen tárolni, illetve az 

elszállítására és kezelésére is már más szabályok vonatkoznak. További idén az is probléma, 

hogy a lomtalanítás során összegyűjtött elektronikai hulladékok még mindig a szolgáltató 

telephelyén vannak, mert az újrahasznosító szervezetek nem vették át tőlük, illetve csak díj 

ellenében vennék át arra hivatkozással, hogy az állam idén még mindig nem bírálta el  az 

újrahasznosítási támogatásokat, annak ellenére, hogy az előző években az őszi időszakban 

már a következő évre vonatkozó támogatási igényeket kellett benyújtani az újrahasznosító 

szervezeteknek. A szétbontott elektronikai hulladékoknál az sem megoldás, hogy vegyes 

hulladékként a szolgáltató lerakójába kerül, mert egyrészt ez nem felelne meg a szabályoknak, 

illetve másrészt a lerakóban a hulladékok begyulladását eredményezheti, amely komoly 

bírságot vonhat maga után. Ennek a problémának a megoldásához a lakosság eddiginél sokkal 

hatékony együttműködésére lesz szükséges, ennek érdekében pedig sokkal komolyabb 

lakossági propagandára, tájékoztatásra lesz szükség. A másik fontos szempont, hogy  a 

hulladékudvar megnyitása is segítséget jelenthet majd.  

- Az év hátralévő részében a háztartási lomok elhelyezésére a SZET Szentgotthárdi Kft. 

telephelyén kihelyezett 30.0 m3-es lomgyűjtő konténerben van lehetőség, ahol a lakosság 



ingyenesen elhelyezheti hulladékát. Évente kb. 14-15 alkalommal kell ezt a konténert 

üríttetnünk. Az ürítés díját teljes egészében az önkormányzat fizeti. 

 

- Az ingatlanoknál keletkező építési és bontási törmelékek átmeneti gyűjtése is a SZET 

Szentgotthárdi Kft. telephelyére kihelyezett 8 m3-es konténerben történik, amelyet a 

Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. ürít. Amennyiben az építési törmelék ennek a 

konténernek a befogadó képességét meghaladja, úgy annak elszállítása a Müllex 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től történő konténer megrendelésével és elszállíttatásával 

történhet.   

 

-Szentgotthárdon 2014. március 31-ig 16 db közterületi szelektív hulladékgyűjtő sziget 

működött, amelyeken lehetőség volt a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált 

formában történő gyűjtésére. Ezeket a képviselő-testület 2014. januári ülésén hozott 

döntésének megfelelően a szolgáltató 2014. március 31-ig megszüntette és lényegében 

ugyanezeken a helyszíneken üvegvisszagyűjtési pontok alakultak ki. A Mártírok úti 

tömbháznál maradt meg egy szelektív hulladék-gyűjtő sziget, mivel ebben a tömbházban nem 

tudták elhelyezni a szelektív gyűjtőket.  

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének egyik fontos indoka az volt, hogy 

sajnos folyamatosan problémát jelentett, hogy azokat egyesek illegális hulladéklerakónak 

gondolták és ott hagyták hátra a hulladékaikat, ezért a város utcáin közlekedők időnként 

hulladékhegyeket láthattak a szigetek környezetében. További indok volt, hogy  a 2013. 

április 01-től bevezetett új hulladékszállítási és –kezelési rendszer kötelezővé tette  a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést – így nem volt szükség a PET-palack és a papírhulladék  

gyűjtőkre  emiatt is fontos, hogy a szigeteket az üveggyűjtő konténereken kívül meg is lehet 

szüntetni  az említett Mártírok úti kivételével. Sajnos a megszüntetés után az 

üvegvisszagyűjtési pontok környezetében sem szűnt meg teljesen a hulladékok illegális 

lerakása. Ez a néhány embertársunkra jellemző érthetetlen viselkedés nem elfogadható, mivel 

a SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén kihelyezett 30,00 m
3
-es konténerben mindenki 

ingyenesen elhelyezheti a lomtalanítási időszakon kívül keletkező háztartási lomokat. Az is 

igaz, hogy nemcsak ilyenek kerülnek ki a közterületre hanem többször is az addig a 

hulladékgyűjtó szigeten elhelyezhető egyéb hulladék is: papír, PET palack, stb.  Továbbá még 

inkább sajnálatos, hogy több helyen háztartási hulladék is kerül ezekbe a kukába, vagy 

környezetükbe..  

A háztartásoknál keletkező vegyes, illetve 2013. április 01-től a kötelezően elkülönítetten 

(szelektíven) gyűjtött hulladék gyűjtéséről és elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa, 

használója köteles gondoskodni a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében. Erről már 

többször tájékoztattuk a lakosságot szórólapokkal, a helyi médián keresztül stb. 

 

- A hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető kisebb utcákban zsákos gyűjtés folyik. 

Az így összegyűjtött hulladék elszállítását egy kisebb autóval végzik heti egyszeri 

alkalommal. Rábatótfalu, Zsida városrészeken a Müllex Kft-vel kötött megállapodás alapján a 

SZET Szentgotthárdi KFT. gépjárművével, Rábafüzes, Farkasfa, Máriaújfalu városrészeken 

pedig Müllex Kft. saját gépjárművével. 

 

- A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésének további fontos eleme a városban 

hulladékgyűjtő udvar, ahol a szelektív hulladék (fém-, papír-, műanyag-, üveg-, 

textilhulladékok, építési törmelék, stb.) befogadása mellett lehetőség nyílna a lakossági 

körben keletkező veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festékes doboz, 

elektronikai stb.) befogadására is. A hulladékudvar a Szentgotthárd Ipari Park Nyárfa út 

0284/32. hrsz-ú ingatlanon megépült. Nem feltétlenül érthető, hogy a szemmel láthatóan is 



több hónapja kész létesítmény máig sem működik. Információink szerint jövőre megnyithat a 

hulladékgyűjtő udvar. 

 

- A kormány 109/2005 (VI. 23.) rendeletével bevezette a hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési és hasznosítási kötelezettségét. A hordozható elemek visszavételi, 

visszagyűjtési kötelezettségét Magyarországon a RE'LEM Kht. végzi. Ennek érdekében az 

önkormányzat szerződést kötött a CELLA HUNGARICA Forego Kft.-vel és a lakosság 

számára nyilvános gyűjtőpontot létesített a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a Képviselő-

testület 26/2006. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletében a környezettudatos nevelés 

érdekében az oktatási intézményekben is előírta a lakossági körben keletkező hulladékká vált 

elemek begyűjtésének megszervezését, ezért az önkormányzattal szerződött szervezet ezen 

intézményekben is kihelyezte a használt elem gyűjtőkonténereket. 

 

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez keretében folyamatban 

van a Szentgotthárd 0146/3. hrsz-ú területen lévő egykori törmeléklerakó rekultivációja. Az 

ezzel kapcsolatos teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt az Ökohydro 

Kft. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Környezet és Vízügyi 

Főfelügyelőség 14/111-4/2004. számú határozatának megfelelően készítette, amely jogerős 

hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

 

- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását kiemelt ingatlanok (parkok, kibővített 

városközpont zöld felületei) esetén a városi parkfenntartási megállapodás alapján a SZET 

Szentgotthárdi KFT. végzi, egyéb önkormányzati ingatlanok kaszálása pedig külön 

megbízások alapján történik évente két alkalommal, illetve allergén növények megjelenése 

esetén többször megismételve a kaszálást. (SZET Szentgotthárdi KFT., városrészi 

egyesületek). 

 

- A Jakabházi Városszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel kötött megállapodás alapján a 8-

as számú főútvonal megállapodással érintett szakaszán (Kodály Z. utca – Jakabháza 

közigazgatási határ közötti szakasza) folyamatosan gyűjtik az elszórt hulladékot. A 

kihelyezett 6 db hulladékgyűjtő (buszmegálló, illegális „autóspihenőkhöz”) ürítése szükség 

szerint, de legalább hetente történik. 

 

- A civilek koordinálásával és az oktatási intézmények, illetve a SZET Szentgotthárdi KFT. 

részvételével, valamint az önkormányzat eszköz támogatásával (hulladékgyűjtő zsákok, 

illetve kesztyűk), többször országos akciókhoz is csatlakozva hulladékgyűjtési akciók is 

zajlanak a város területén. Ezúton is köszönjük a munkálatokban résztvevők a segítségét. 

 

Helyi hulladékgazdálkodási terv 

- A hulladékról szóló 2012. évi LVXXXV. törvény IX. fejezete már nem írja elő 

települési(helyi) hulladékgazdálkodási terv készítését. Az országos tervet az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a kormány határozatban fogadja el. A területi 

hulladékgazdálkodási tervet is az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készíti el és a 

környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az új törvény a közszolgáltatók részére 

írja elő a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek elkészítését, amelyet a 

környezetvédelmi hatóság fogadja el.     

 

2. Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatban: 



- Az elmúlt évi beszámolóban is jeleztük már, hogy a BEGAS-jogutód Energie Burgenland 

szóvivője 2012. november 22-én bejelentette, hogy a cég visszalépett a határra tervezett 

hulladékégető felépítésétől. Emiatt ez a fenyegető veszély Szentgotthárdon megszűnt.   

- Regionális Légszennyezettségi Mérőállomás: A projekt lényege egy Mosonmagyaróvártól 

Szentgotthárdig, a magyar–osztrák határ mentén húzódó, a levegő szennyezettségét figyelő 

monitoring hálózat kialakítása. Ez öt mérőállomás beszerzését és rendszerbe állítását továbbá 

a monitoring tevékenység (működtetés) 5 évig való finanszírozását jelenti. Szentgotthárdon az 

automata mérőállomást a Széchenyi István Általános Iskola udvarán helyezték el, az 

ünnepélyes átadására 2013. április 12-én került sor. A mérőállomás biztosítja a város 

levegőminőségének folyamatos figyelését. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy 

Szentgotthárd város levegőjének minősége kiváló, illetve jó minősítésű 

http://levegominoseg.hu/Olm/Riportok?station=100&component=1&AspxAutoDetectCookie

Support=1  

 

- Nemcsak helyi problémát jelent a nem megfelelően gondozott, már több éve le nem kaszált, 

így általában allergén növényekkel szennyezett ingatlanok rendbetétele (kaszálása). 

Szentgotthárd közigazgatási területén első fokon eljáró növényvédelmi hatóság külterületi 

ingatlanoknál a Vas Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 

belterületi ingatlanoknál Szentgotthárd város jegyzője. 2015-ben huszonhat ingatlan esetében 

tettünk bejelentést az illetékes hatóságok fel. Állandó problémát okoznak a különböző 

vállalkozások nevén, vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek tulajdonában lévő 

ingatlanok, amelyek a bejelentett címükön általában nem veszik át a felszólításokat. Ezekben 

az esetekben nagyon el tud húzódni az eljárás, mivel csak a parlagfűvel szennyezett 

területrész/területrészek! kaszálására lehet elrendelni közérdekű védekezést. A jelenlegi 

jogszabályi előírás alapján június 30-ig az ingatlan használója önként teljesítheti védekezési 

kötelezettségét, ezért csak ezt követően tudtuk a le nem kaszált ingatlanok tulajdonosaival 

(használóival) szemben eljárni. Továbbá csak a parlagfűvel szennyezett területek, 

területrészek kaszálási költségeit lehet megigényelni. A többi parlagfűvel nem szennyezett 

kaszálatlan területeken az önkormányzatnak kell finanszíroznia a kaszálás költségeit. 

Mivel a problémás területek évről évre szinte ugyanazok, lehetőségnek látnánk, ha a saját 

cégünk (SZET Szentgotthárdi Kft)  már az év elején megkeresné ezeket a tulajdonosokat és 

felajánlaná a segítségét – természetesen megfelelő díjazás ellenében. Valószínű, hogy a 

többség megbízná a feladat ellátásával és természetesen fizetne is érte. Mi pedig 

mentesülnénk az utólagos, sokszor őszig elhúzódó hatósági eljárás lefolytatásától, nem utolsó 

sorban pedig a szentgotthárdiaknak nem kellene szembesülniük jelentős kaszálatlan területtel.  

A jövőben várhatóan már hatékonyabban tudunk a fentiekkel kapcsolatban fellépni, hiszen a 

képviselő-testület augusztusi ülésén kiegészítette a helyi környezetvédelmi rendeletünket 

azzal, hogy az ingatlanok tisztántartásáról (kaszálásáról) a tulajdonosok, használók kötelesek 

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

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

stb. megtisztítani, illetve az ingatlan zöldterületű részének kaszálásáról (fűnyírásáról) 

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

jegyző a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlant a 

tulajdonos, használó költségére és veszélyére rendbe hozattathatja. Ez a rendelkezés ez év 

október 01-vel lép hatályba – elég felkészülési időt hagyva a tulajdonosoknak az új szabályok 

betartásához. 

 

 

3. A vizek védelmével kapcsolatban: 

http://levegominoseg.hu/Olm/Riportok?station=100&component=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://levegominoseg.hu/Olm/Riportok?station=100&component=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

- A vizek védelmével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyforrást az élő vízfolyásokba 

kerülő szennyvíz jelenti. A Képviselő-testület 26/2004. (VIII. 27.) számú rendelete alapján 

2004. október 01-től az önkormányzat adóhatóságához talajterhelési díjat kell fizetni azoknak 

a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna hálózatra nem kötöttek rá 

és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. 

2013. február 01-től drasztikusan megemelkedett a talajterhelési díj, a korábbi 120,- Ft/m
3
 

összegről 2013. február 01-től 1.200,- Ft/m
3
 összegre.  A megemelkedett talajterhelési díjnak 

köszönhetően mára  drasztikusan lecsökkent a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlanok 

száma. A kiépített csatornahálózatra történő rákötés hiányát most már elsősorban az adott 

ingatlan tulajdonviszonyainak rendezetlensége, vagy például a szociális helyzet (minimális 

vízfogyasztás) indokolja. 

Szentgotthárd közigazgatási területén Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza városrészek 

szennyvízcsatorna-hálózata még nem került kiépítésre. A Szentgotthárd – Máriaújfalu 

szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatos pályázat megvalósítását a hazai új 

fejlesztéspolitikai intézményrendszer kialakításával a Nemzeti Fejlesztési Programiroda segíti 

elő.  

 

Farkasfa esetében a máriaújfalui végpontra csatlakozás fajlagos költségei nagyon magasak, 

rendkívüli mértékben rontják a pályázat eredményességét (egészen pontosan lehetetlenné 

tennék a sikeres pályázatot). A városrész szennyvízkezelését egyedi szennyvíztisztító 

berendezéssel illetve módszerrel lehetne megoldani. Jakabháza tekintetében is rendelkezünk a 

Mélyépterv Infrastruktúra Kft. által készített engedélyes tervdokumentációval. A meglévő 

tervek a városrész szennyvizét a regionális hálózatra vezetnék rá. Meggondolandó lenne a 

2008-ban kialakított projekt koncepció szerint készített tervek átdolgozása azért, hogy a 

regionális rendszer kihagyásával közvetlenül a szentgotthárd-rábafüzesi hálózatra 

csatlakozzon a jakabházi hálózat. Jelenleg a megvalósításhoz szükséges források felkutatása 

érdemes gondolkodni.  

 

 

- A közcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon keletkező szennyvíz 

elszállítása:  
A kistérségi társulás nevében kiírt sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a társulás 

2012-ben közszolgáltatási szerződést kötött  a Szentgotthárd város és térsége területén a 

települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére. 

A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. Az új szolgáltató adatai, elérhetőségei: Lenti 

Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) Tel.: 92/551-386, 92/551-387, fax: 92/551-

012, mobil: 30/701-77-97, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu. A közszolgáltató 

beszámolója jelen előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható. Ebben a beszámolóban 

kérik az alkalmazott díjhoz a képviselő-testület hozzájárulását. Erre a kérdésre a következő 

hónbapokban visszatérünk.  

 

- A volt zsidahegyi leürítőtelep felszámolására a tulajdonos a környezetvédelmi hatóság 

határozatában előírt határidőkben és módon eleget tett. A Florasca Kft. egy sikeres pályázat 

eredményeképpen elvégeztette a terület rekultivációját. A rekultiváció elvégzését követően 5 

év fenntartási kötelezettség terheli a tulajdonos Florasca Kft.-t, mely időtartamig a terület 

monitoringozását is elvégzik. 

 

 

4. Zöldterületek fenntartása és kezelése: 

mailto:hulladekkezelo@lentihuke.hu


 

- A város területén lévő parkok fenntartásáról, a növényzet ápolásáról és az idényszerű 

növényvédelmi munkálatok elvégzéséről az önkormányzattal kötött parkfenntartási 

megállapodás alapján a SZET Szentgotthárdi Kft. gondoskodik. A zöldterületek megfelelő 

fenntartását a nem megfelelő használatuk (rongálások, lopások, szemét elszórása stb.) 

akadályozza. 

 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő Szentgotthárd - Máriaújfalui Hársas-tó fenntartási 

feladatait továbbra is a Horgászegyesület látja el az önkormányzat anyagi és egyéb 

támogatásával. A Hársas-tó környezetében az elmúlt években visszatérően komoly 

problémákat okoztak az éjszakai rongálások, ezzel kapcsolatban a közelmúltban a képviselő-

testület szigorította a tűzgyújtás szabályait, az éjszakai órákban ideiglenes tűzgyújtási tilalmat 

rendelt el a Hársas-tónál, hogy a hatóságok hatékonyabban tudjanak fellépni az éjszakai 

rongálókkal szemben. Az üzemeltető tájékoztatása szerint azóta nem tapasztaltak az elmúlt 

évekhez hasonló mértékű rongálásokat. A tavalyi strandszezonhoz hasonlóan az idén is 

birtokba vehették a fürdőzők a Szentgotthárd-Máriaújfalui Hársas-tó strandját, mivel tavaly 

kiépült az ivóvízvezeték már biztosítja az ivóvízvételi-, illetve a zuhanyozási lehetőséget is és 

ezek hiánya már nem akadályozza a strand megnyitását. Idén a strand területén 

önkormányzati forrásból további fejlesztések is megvalósultak büfé, illetve esőbeálló, 

valamint a mobil illemhelyek kulturáltabb elhelyezése érdekében egy „takaró építmény” 

építése történt meg.   

 

- Még mindig problémaként jelentkezik a zöldterületek fenntartásával kapcsolatban, hogy az 

eb tulajdonosok nem mindig tartják be a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. A kutyáikat 

tiltott területeken futtatják (pl.: Barokk Kert, Liget, Hársas-tó strand területe stb.), illetve az 

ebek által okozott szennyeződéseket nem távolítják el. Ez azért veszélyes, mert ahol 

kisgyerekek is tartózkodnak (parkok, játszóterek), ott akár súlyos betegségek kialakulásához 

is vezethetnek. Az erre felhívó tiltó táblákat folyamatosan megrongálják, eltávolítják. A 

jövőben hatékonyabb hatósági fellépést tesz lehetővé majd az, hogy a képviselő-testület 

augusztusi ülésén a helyi környezetvédelmi rendeletünket kiegészítette azzal, hogy az állat 

felügyeletét ellátó személy az állat sétáltatása, futtatása során köteles az állat által okozott 

szennyezés megszüntetésére alkalmas zacskót, vagy szennyezést megszüntetésére alkalmas 

egyéb eszközt magánál tartani és ezt a közterület-felügyelők felszólítására bemutatni. Az állat 

által okozott szennyeződés megszűntetése az állat felügyeletével megbízott személy 

kötelessége. Ezek a rendelkezések ez év október 01-vel lépnek hatályba. 

 

- A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban nagy 

mennyiségben jelenik meg a városi parkok, közterületek fenntartása során keletkező növényi 

hulladék. A parkfenntartási feladatokkal megbízott SZET Szentgotthárdi Kft. ezt a hulladékot 

(fű, levél, faág) a heiligenkreuzi komposztáló telepre szállítja, ahol ingyenesen elvégzik a 

kiszállított hulladék komposztálását. Így a jogszabályokban előírt hasznosítási arányt tovább 

tudjuk növelni.  

 

5. Zajvédelem: 

 

- Az elmúlt időszakban zajvédelemmel kapcsolatos inztézkedésre bejelentés hiányában nem 

került sor.  

 

6. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014): 

 



A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46 – 47. §-nak 

figyelembevételével 2010-ben elkészült Szentgotthárd Város Környezetvédelmi 

Programja (2010 – 2014), amelyet Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 17/2010. (VII.01.) önkormányzati rendeletével elfogadott. A 

környezetvédelmi programunk felülvizsgálata idén aktuális, mivel a 2015 – 2020 közötti 

időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot idén nyár elején fogadta el a parlament 

(27/2015. (VI. 17.) sz OGY határozat). A környezetvédelmi programot az 1995. évi LIII. 

törvényben megfogalmazott tartalmi és szerkezeti követelményeknek megfelelően kell 

elkészíteni, a témához kapcsolódó programok (pl. Nemzeti Környezetvédelmi Program, 

illetve Megyei Környezetvédelmi Program, stb.), tervek (helyi településrendezési terv, építési 

szabályzat stb.) és egyéb előírások (helyi önkormányzat rendeletei stb.), útmutatók 

figyelembevételével. A fenti jogszabály előírása alapján az alacsonyabb területi szintű 

környezetvédelmi tervet össze kell hangolni a magasabb területi szintű környezetvédelmi 

tervekkel, így ezek elfogadása esetén készíthető el / vizsgálható felül a város 

környezetvédelmi programja. A környezetvédelmi programunk felülvizsgálatára a beszerzési 

eljárás során  kiválasztott szervezettel (ÖKOHYDRO Kft. Szombathely) a szerződéskötés 

jelenleg folyamatban van.  

A jelenleg hatályos környezetvédelmi programunk hossza 140 oldal, teljes terjedelmében a 

honlapunkon az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010-

06-29-i.valtozata.pdf 
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg  

hozzászólásukat, észrevételeiket. 

Határozati javaslat: 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a város 

környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel a  köztisztasággal, 

szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

tapasztalatokra, lakossági visszajelzésekről szóló beszámolóval kapcsolatban az alábbiakat 

határozza meg: ..... 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

    

 
 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 18. 
 Fekete Tamás 

 Városüzemeltetési vezető 

 

Ellenjegyzések:  

 

 Dr. Dancsecs Zsolt   

 Jegyző   

http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010-06-29-i.valtozata.pdf
http://www.szentgotthard.hu/letoltes/Szentgotthard.Varos.Kornyezetvedelmi.Programja.2010-06-29-i.valtozata.pdf
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21. 
Ügyintéző: Bauer Arnold 

Iktatószám: /2015. Tárgy: Beszámoló a 2015.évi települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatás elvégzéséről 

               

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Doncsecz András részére 

 

Tisztelt Cím! 

 A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatóként, 

közbeszerzési pályázat alapján 2013 04 01 – től végzi a települési szilárd 

hulladékgazdálkodási feladatok ellátását. 

 A 2015 . év során VIII. 31 - ig hulladékgyűjtő tehergépkocsival  1 173        

tonna  települési vegyes hulladék és  529,6   tonna szerves hulladék került 

elszállításra. A lomtalanítás során   127,5  tonna lomhulladék, 8,5   tonna 

gumiabroncs, és   1,1 tonna elektronikai hulladék begyűjtésére került sor.  

 A városban elhelyezett szelektív gyűjtőszigetekről  üveg hulladék  15,4   

tonna, sárgazsákos szelektív csomagolási hulladék     125,5    tonna került 

begyűjtésre. 

  A SZET Szentgotthárdi Kft. Füzesi úti telephelyéről folyamatosan 

végeztük a lakosság által beszállított lom (   71,2 tonna) és építési törmelék 

hulladékok (  217   tonna ) konténeres elszállítását.  

A   szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége az elmúlt évhez viszonyítva 

növekedett. Elsősorban a sárgazsákos gyűjtés során, a növekvő mennyiség 

mellett viszont minőségi problémák továbbra is mutatkoznak. A lomtalanítás 

során az elmúlt évekhez hasonlóan a kihelyezett hulladékok egy része nem a 

jogszabály szerinti lom hulladék volt, hanem a vegyes ( kukás ) hulladékgyűjtés 

során gyűjthető települési hulladék, illetve gyakori volt a hulladékok nem 

http://www.mullexkormend.hu/


rendezett állapotú kihelyezése. Az elektronikai hulladékok SZET Kft 

telephelyén  ( Füzesi út ) való leadási lehetőségével kevesen éltek. A 

lomtalanítási tájékoztatónkban megfogalmazott tiltás ellenére, több háztartás is 

jelentős mennyiségű megbontott elektronikai helyezett ki, mely elszállításáról 

külön gyűjtés keretében kellett gondoskodnunk. A szelektív hulladék gyűjtés 

során több alkalommal ellenőrzést végeztünk, mely során helyszíni válogatással 

az ott lakók,  illetve  az érdeklődők szóban, illetve írásban történt 

tájékoztatásával igyekeztünk felhívni a hiányosságokra a figyelmet. 

Tapasztalataink szerint a jövőben is fontos feladatunk lesz , a  szelektív 

hulladékgyűjtési tevékenységünk javítása érdekében a lakossági tájékoztatásunk 

hatékonyságának fokozása. A lakossági kintlévőségünk összege 2015 

szeptember 31 – én 2.191 eFt ( lejárt határidejű ) 

A szállítási program: 
PÁROS HÉTEN :  
 

- HÉTFŐ : vegyes hulladékgyűjtés a Tompa M. utcától keletre (Rábakethely felé) eső 

utcákban és Rábakethely városrészen   

 

-  KEDD :     vegyes hulladékgyűjtés a tömbházaknál , (páros, illetve páratlan héten is )                      
szelektív gyűjtőszigetekről pet hulladék, illetve tömbházaknál szelektív sárgatetejű 

edények gyűjtése  
 

- SZERDA:   szerves (bio) hulladékgyűjtés a város teljes területén ( páros, illetve 
páratlan héten is ) 

 

- CSÜTÖRTÖK: vegyes hulladékgyűjtés  Máriaújfalu, Zsida, Zsidahegy, Farkasfa 
városrészeken  

 

- PÉNTEK : papír hulladékgyűjtés a a város teljes területén, szigetek, tömbházak 
üzemek 

 

 

PÁRATLAN HÉTEN : 

 

- HÉTFŐ: vegyes hulladékgyűjtés a Tompa M. utca és attól nyugatra eső utcákban ;  

 

- KEDD: vegyes hulladékgyűjtés a tömbházaknál  ( páros, illetve páratlan héten is ) 
sárgazsákos szelektív hulladékgyűjtés a város egész területén, illetve tömbházaknál 

szelektív     

           sárgatetejű edények gyűjtése  
 

- SZERDA: szerves (bio) hulladékgyűjtés a város teljes területén  ( páros, illetve 
páratlan héten is ) 

 

- CSÜTÖRTÖK: vegyes hulladékgyűjtés Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Farkasfa 
városrészeken,  

sárgaszákos szelektív hulladékgyűjtés Farkasfa városrészben. 

 

- PÉNTEK: papír hulladékgyűjtés a város teljes területén, szigetek, tömbházak üzemek 
 a szelektíven gyűjtött üveg hulladék gyűjtése négyhetente pénteken 



 a használt sütőolaj gyűjtése minden második hónap utolsó péntekén: JANUÁR 30.,  

MÁRCIUS 27., MÁJUS 29.,  JÚLIUS  31.,  SZEPTEMBER  25.,  NOVEMBER 27.  
a nagy kukás autóval meg nem közelíthető utcákban a „kisautós” gyűjtés heti 

rendszerességgel, a Müllex Kft által gyűjtött utcákban csütörtökön, a SZET Kft. által gyűjtött 

utcákban pedig szerdán. 

 

Harasztifalu, 2015.  szeptember 21. 

 

      Tisztelettel: 

         Bauer Arnold 

                                                                                                        ügyvezető 

 

                
 



2.sz melléklet 

IKT. SZ:168/2015. 

Beszámoló  

települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról 

Tisztelt Képviselő Testület!                                                                         

Lenti Város Önkormányzata alapítója a Lenti Hulladékkezelő Kft.-nek. Az 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §. (4.) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek, feladat – és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. tv. 21. §-ában meghatározott, a közterületek tisztántartására, 

valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1.) 

bekezdése alapján a település szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására, ártalommentes elhelyezése, továbbá hulladékkezelésre vonatkozó 

kötelező közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozta létre. Törvényi 

előírások alapján 2014. július 1-től a közszolgáltatói tevékenységet a Lenti 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. Társaság 

főtevékenysége 38. 21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, hasznosítása. 

2015 januárjától a Lenti Hulladékkezelő kft. folyékony hulladék begyűjtését, és 

szállítását 52 településen végzi. 

A Lenti Hulladékkezelő Kft. sikeresen pályázott a „Közszolgáltatási szerződés 

megkötése Szentgotthárd város és térsége közigazgatási területén keletkező 

folyékony kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra 
történő elhelyezése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráson, melynek keretében 

Szentgotthárd és térsége települési folyékony hulladék begyűjtésére és 

ártalmatlanítási helyre történő szállítására. 

Szerződéskötést követően 2012. áprilisban kezdte meg társaságunk a 

szolgáltatást az alábbi településeken: Szentgotthárd; Szakonyfalu; Felsőszölnök; 

Apátistvánfalva; Kétvölgy; Magyarlak; Nemesmedves; Jakabháza; Rábafüzes; 

Farkasfa. 

2015. évben az összegyűjtött mennyiség 532 m
3
, mely 1-10 m

3
 a teljes 

szortimentet felöleli. 

2013. évi CXIV. törvény a szippantót szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentést 

végrehajtottuk, erről a szolgáltatás igénybevevőjét tájékoztattuk. 1.,2. számú 

melléklet  

Szentgotthárd város és térsége közigazgatási területén keletkező folyékony 

kommunális hulladék begyűjtésére, elszállítása és ártalmatlanításra történő 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés kimutatása  

2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között begyűjtött mennyiség: 532 m
3
. 

Begyűjtés, szállítás során felmerült összköltség: 1.918.741 Ft   

1 m
3
 begyűjtés, szállítás költsége:  3.607 Ft/m

3
 

Az Észak –zalai Víz és Csatornamű Zrt. 2015. január l-én érvényes szippantott 

lakossági szennyvíz befogadása és tisztítása 280 Ft/m
3
. 

1 m
3
 ártalmatlanítás költsége: 280 Ft/m

3
. 



532 m
3
 ártalmatlanítás költsége 532 x 280 = 148.960 Ft 

532 m
3
 begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás költsége: 1.918.741 + 148.960 = 

2.067.701 Ft 

1 m
3
 összköltsége (begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás): 2.067.701/532= 3.886       

Ft 

Természetes személy felé érvényesített bruttó díj: 4.096 Ft/m
3    

2015.01.01-2015.08.31-ig szippantott szennyvíz: 172 m
3  

Nem természetes személy felé érvényesített bruttó díj: 4.551 Ft/ m
3 

2015.01.01-2015.08.31-ig szippantott szennyvíz: 360 m
3
 

Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. 2015. szeptember 1-vel az ártalmatlanítás 

költségét megemelte 280 Ft/m
3 
+ ÁFA-ról  449,4 Ft/m

3
 +ÁFA-ra.  

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2012.március 22.-én megkötött 

Közszolgáltatói szerződés  6. pontjának megfelelően a KSH által közétett előző 

évi általános fogyasztói árindex mértékével történő áremeléshez a nem 

természetes személy igénybevevők részére járuljon hozzá.  

Lenti, 2015. szeptember 15. 

                                                                        Tótivánné Kovács Ildikó 

                                                                                    ügyvezető 

 
 

 

1.számú melléklet 

Költségkimutatás (begyűjtés, szállítás költségei) 
 
Anyagi jellegű ráfordítások:   1.062.181 

 Anyagköltség:  911.798 

  Üzemanyag költség: 807.551 

  Írószer, nyomtatvány költsége: 4.305 

  Kenőanyagok: 20.472 

  Egyéb anyagköltség: 79.470 

 Anyagjellegű szolgáltatások:  150.383 

  Karbantartási és javítási költségek: 112.453 

  Egyéb igénybevett szolgáltatások: 37.930 

Személyi jellegű ráfordítások:   708.859 

 Bérköltség:  558.755 

 Személyi jellegű egyéb kifizetések:  18.879 

 Bérköltség járulékai:  131.225 

Egyéb költségek (biztosítások):   18.746  

Egyéb ráfordítások (gépjármű adó):   16.476 

Üzemi általános költség:   112.479 

 

Költségek összesen:   1.918.741  

 



2.számú melléklet  

 

Kiszámlázás 

 

Sorszám Cím 
Mennyisé

g (m
3
) 

Kiszámlázo

tt díj 

(Nettó) 

Teljesítés 

időpontja 

1. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015. január 6. 

2. Szentgotthárd 16 m
3
 57.328 2015.január 20. 

3. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.február 2. 

4. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.március 2. 

5. Rábafüzes  20 m
3
 71.660 2015.március 4. 

6. Felsőszölnök 8 m
3
 28.664 2015.március 20. 

7. Nemesmedves 16 m
3
 57.328 2015.március 25. 

8. Orfalu 8 m
3
 28.664 2015.március 26. 

9. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.március 27. 

10. Kétvölgy 8 m
3
 28.664 2015.március 31. 

11. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.április 7. 

12. Rábafüzes 20 m
3
 71.660 2015.április 8. 

13. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.április 28. 

14. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.április 28. 

15. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.május 4. 

16. Szentgotthárd  3 m
3
 10.749 2015.május 8. 

17. Rábafüzes 20 m
3
 71.660 2015.május 22. 

18. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.június 1. 

19 Szentgotthárd 16 m
3
 57.328 2015.június 4. 

20. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.június 19. 

21. Felsőszölnök 8 m
3
 28.664 2015.június 24. 

22. Magyarlak 5 m
3
 17.915 2015.június 25. 



23. Rábafüzes 28 m
3
 100.324 2015.július 2. 

24. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.július 3. 

25. Felsőszölnök 8 m
3
 28.664 2015.július 7. 

26. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.július 9. 

27. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.július 24. 

28. Apátistvánfalva 4 m
3
 14.332 2015.július 30. 

29. Felsőszölnök 4 m
3
 14.332 2015.július 30. 

30. Szentgotthárd 8 m
3
 28.664 2015.augusztus 4. 

31. Szakonyfalu 4 m
3
 14.332 2015.augusztus 4. 

32. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 6. 

33. Rábafüzes 20 m
3
  71.660 2015.augusztus 10. 

34. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 11. 

35. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 12. 

36. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 13. 

37. Szakonyfalu 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 13. 

38. Szentgotthárd 3 m
3
 10.479 2015.augusztus 18. 

39. Szentgotthárd 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 18. 

40. Szakonyfalu 5 m
3
 17.915 2015.augusztus 27. 

 összesen: 360 1.289.880  

  



3..számú melléklet 

 



 

Sor 

szám 
Név Cím 

Menn

yiség 

(m
3
) 

Kiszámlázott díj 

(Nettó) 

Számla 

sorszáma 

Teljesítés 

időpontja 

1. Cserpnyák László Szentgotthárd, Kiss u. 106. 7 m
3
 22.575 AM 0937514 2015.01.13. 

2. Nagy Péter Farkasfa, Nyíres u.3.  4 m
3
 12.900 AM 0937516 2015.01.26. 

3. Czotter András Szentgotthárd, Máriaújfalui út 133. 2 m
3
 6.450 AM 0937517 2015.02.12. 

4. Gaál Ferenc Szentgotthárd, Máriaújfalui út 47. 2 m
3
 6.450 AM 0937519 2015.02.12. 

5. Gaál Ferenc Szentgotthárd, Máriaújfalui út 32. 3 m
3
 9.675 AM 0937518 2015.02.12. 

6. Mikós József Szentgotthárd, Hegyalja út 4. 6 m
3
 19.350 AM 0937522 2015.02.26. 

7. Nagy Péter Farkasfa, Nyíres u.3. 4 m
3
 12.900 AM 0937523 2015.03.05 

8. Gyenes Csilla Orfalu, Fő út 44.  3 m
3
 9.675 AM 0937524 2015.03.05 

9. Farkas Miklós Apátistvánfalva, Fő út 188. 3 m
3
 9.675 AN 0666128 2015.03.14. 

10. Klement Anita Szentgotthárd,  Fenyves alja út 4. 3 m
3
 9.675 AN 0666129 2015.03.19. 

11. Sinka Szabolcs Jakabháza, Fő út 22. 5 m
3
 16.125 AN 0666130 2015.03.25. 

12. Nagy Péter Farkasfa, Nyíres u. 3. 4 m
3
 12.900 AN 0666134 2015.04.13. 

13. Varga Szabolcs Szentgotthárd, Máriaújfalui út 18. 3 m
3
 9.675 AN 0666135 2015.04.13. 

14. Kern Zoltánné Szentgotthárd, Máriaújfalui út 141. 1 m
3
 3.225 AN 0666144 2015.05.08. 



15. Vadász Zsolt Szentgotthárd, Máriaújfalui út 102. 5 m
3
 16.125 AN 0666145 2015.05.12. 

16. Nagy Péter Farkasfa, Nyíres u.3. 4 m
3
 12.900 AN 0666148 2015.05.18. 

17. Nagy Péter Farkasfa, Nyíres u.3. 4 m
3
 12.900 AN 0666158 2015.06.11. 

18. Cser Ferenc Szentgotthárd, Máriaújfalui út 61. 4 m
3
 12.900 AN 0666160 2015.06.16. 

19. Hajdú Ervin Orfalu, Fő út 12. 5 m
3
 16.125 a275/2015. 2015.06.19. 

20. Lantos Sándor Szentgotthárd, Máriaújfalui út 2/b. 4 m
3
 12.900 AN 0666166 2015.06.30. 

21. Horváth Ferenc Szentgotthárd, Máriaújfalui út 10. 3 m
3
 9.675 AN 0666167 2015.06.30. 

22. Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 
Apátistvánfalva, Fő út 117. 58 m

3
 187.050 a 277/2015. 2015.06.30. 

23. Krajczár Judit Szentgotthárd, Máriaújfalui út 27. 2 m
3
 6.450 AN 0666169 2015.07.02. 

24. Mikos Árpád Szentgotthárd, Máriaújfalui út 12. 6 m
3
 19.350 AN 0666170 2015.07.02. 

25. Mesics Károlyné Szentgotthárd Kiss út 91. 1 m
3
 3.225 AN 0666173 2015.07.10. 

26. Dancsecs Károly Szentgotthárd, Kiss út 89. 4 m
3
 12.900 AN 0666174 2015.07.10. 

27. Báger  Ferencné Szentgotthárd, Máriaújfalui út 58. 3 m
3
 9.675 AN 0457104 2015.07.20. 

28. 
Doncsecz László 

Szentgotthárd, Máriaújfalui út 

58/A. 
4 m

3
 12.900 AN 0457105 2015.07.20. 

29. Nagy Péter Farkasfa, Nyíres u.3. 4 m
3
 12.900 AN 0457110 2015.08.04. 



30. Hatos Krisztina Farkasfa, Belsőszeri út 11. 2 m
3
 6.450 AN 0457111 2015.08.06. 

31. Gyárfás András Szentgotthárd, Hegyalja út 8. 3 m
3
 9.675 AN 0457115 2015.08.11. 

32. Krajczár Gyula Szentgotthárd Park erdő út 1. 3 m
3
 9.675 AN 0457117 2015.08.12. 

33. Varga Csaba Szentgotthárd, Máriaújfalui út 18. 3 m
3
 9.675 AR 0457130 2015.08.27. 

 Összesen:  172 554.700   



B E S Z Á M O L Ó 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása a 

Szentgotthárdon működő oktatási-, nevelési- és szociális intézményekben tárgyú szolgáltatás 

ellátása tekintetében a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a közétkeztetést 

Szentgotthárdon - 2014. március 01. időponttól 2018. július 31. időpontig - a JustFood Kft. 

látja el. A szolgáltatás részleteit az Önkormányzat és a Vállalkozó által megkötött vállalkozási 

szerződés tartalmazza. 

 

A közétkeztetés olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, amelyet 

nevelési-oktatási intézményekben, szociális ellátás, gyermekjóléti alapellátás és 

gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott különböző korú és egészségi állapotú 

személyek részére, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy meghatározott 

időszakában, meghatározott időtartamban nyújtanak. Szentgotthárdon az étkeztetési feladat 

magában foglalja a gyermek- (0-3 és 3-6 éves korosztály), illetve a diákétkeztetés (6-10, 10-

14 és 14-18 éves korosztály) biztosítását, diétás étkeztetés biztosítását, a szociális étkeztetés, 

továbbá az intézményben alkalmazottak igény szerinti étkeztetését. 

 

A korábbi szolgáltató (ELAMEN Zrt.) által 2014. február 28-ig működtetett főzőkonyhákat   

- Tótágas Bölcsőde, 

- Játékvár Óvoda,  

- Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola, 

- Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskola, 

- III. Béla Szakképző Iskola Kollégium 

az új szolgáltató átvette.  

Az eltelt időszakban a hatékony munkavégzés érdekében – az Önkormányzattal egyeztetve- 

az új szolgáltató a Játékvár Óvodában és a Kollégiumban a főzőkonyhát megszüntette, 

helyette melegítő konyhát üzemeltet, ugyanúgy, mint a Városi Gondozási Központ 

intézményében. A dolgozókat átvették, továbbfoglalkoztatásukat biztosították. Az átvételkor a 

Szolgáltató a konyhákban és az éttermekben a szükséges meszeléseket elvégezte – ez több 



esetben már évek óta nem történt meg – a főzőedények javítását, pótlását, újak beszerzését 

megoldotta. Az éttermek felszereléseit – evőeszközök, függönyök stb. – cserélték, 

javaslatukra az Önkormányzat az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolába új ebédlő 

székeket szerzett be, amely szintén a higiénikus, komfortosabb étkezést szolgálja. 

 

A szolgáltató a működtetés alatt folyamatosan figyelte és figyeli a jogszabályi változásokat. 

Elsősorban a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyielőírásokról szóló 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet alapján végzi tevékenységét, mely 2015. szeptember 01. időponttól 

lépett hatályba, de az étkezést igénybe vevők nemcsak ezen időponttól figyelhettek meg 

változásokat, hanem közel egy éve figyelt a szolgáltató a jogszabályban előírt változtatások 

fokozatos bevezetésére. A rendelet meghatározza az adag/fő nyersanyag-kiszabatot 

korosztályonként, az étrend változatosságát, a korcsoportonkénti energia szükségletet, az 

adagolást, a korcsoportonként megengedett napi sóbevitelt, valamint az egy főre számított 

egyes élelmiszerek, élelmiszercsoportok 10 élelmezési napra történő beosztását. 

 

Elmondható az előző szolgáltatóval ellentétben, hogy a beszállítók többsége helyi, vagy 

szentgotthárdi térségi, így nagymértékben emelkedett a jó minőségű és friss alapanyag 

aránya, hetente több alkalommal kerül friss zöldség is beszerzésre és kismértékben 

használnak fagyasztott termékeket. 

 

A közétkeztetést igénybevevők száma folyamatosan, akár hétről-hétre változik – de az adatok 

alapján elmondható, hogy az étkezők száma a 2014. márciusi és a 2015.szeptemberi ebédet 

igénylőket figyelembe véve közel 20%-os emelkedést mutat. Ha nem is ekkora mértékben, de 

jóval megemelkedett az Arany János 1-4. Évfolyamos Iskolában a tízórait és uzsonnát 

igénylők száma az előző szolgáltatóhoz képest. 

 

A szociális étkeztetés további minőségének javulását eredményezte, hogy a Városi Gondozási 

Központ intézményébe az Önkormányzat által vásárolt új autó forgalomba helyezése jelentős 

mértékben  csökkentette  az ebédszállítás idejét, így az eddig ebből adódó  esetleges minőségi 

kifogások szinte megszűntek. 

 

A Justfood Kft. mind a megbízó Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselőivel, mind a 

közétkeztetést igénybevevő intézmények képviselőivel eleinte havonta, majd kéthavi 

rendszerességgel konzultáción vesz részt, ahol az intézmények képviselői közvetlenül 

elmondhatják többnyire pozitív véleményüket, vagy néhány esetben a minőségi kifogásaikat, 

kéréseiket, javaslataikat. 

A szolgáltató ez utóbbiakat eddig minden esetben megpróbálta figyelembe venni és 

megoldani. Ezen túlmenően az intézmények közvetlenül, akár napi szinten is fordulhatnak 

kéréseikkel a szolgáltató élelmezésvezetőjéhez, rugalmasan kezelik a felmerült kéréseket, 



észrevételeket. Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szolgáltató együttműködése is 

folyamatos a minőségi szolgáltatás érdekében – szem előtt tartva a szerződésben 

megfogalmazott pénzügyi és műszaki kérdéseket. 

 

Az előterjesztés elkészítéséhez kértük mind a szolgáltató Justfood Kft. beszámolóját (lásd: 1. 

sz. mellékle), mind a közétkeztetést lebonyolító intézmények rövid értékelését (lásd: 2. sz. 

melléklet).  

 

Továbbá kérdőív kitöltésére is megkértük a szeptemberi térítési díj fizetésekor az érintett 

szülőket a bölcsődés-óvodás, illetve az iskolás korosztály tekintetében. A reprezentatív alapon 

kiküldött 100-100 kérdőívből 67 és 94 érkezett vissza, amelynek kiértékelése részletesen a 3. 

sz. mellékletben található. 

 

ÖSSZEGZÉS: A szolgáltató váltást követően a közétkeztetés minőségében és 

mennyiségében is jelentős pozitív változás történt, melyet a mellékelt intézményi 

beszámolók mind alátámasztanak. A szolgáltató figyelembe veszi az intézmények 

valamint a megbízó Önkormányzat észrevételeit, rugalmas hozzáállással oldja meg a 

felmerült kéréseket. A szolgáltató betartja a jogszabályi előírásokban 

megfogalmazottakat, figyel a változatos, egészséges táplálkozás biztosítására és ez 

alapján biztosítja a különböző korosztályok számára a megfelelő ételeket. A vállalkozó 

törekedik arra, hogy a hagyományos ízekhez szokott étkezők is idővel fogadják el a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő egészséges életmódot szolgáló ételeket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni 

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közétkeztetésről szóló 

beszámolót megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

…………………………………… 

Határidő:  azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   polgármester 

                Justfood Kft. szolgáltató 



 

Szentgotthárd, 2015. szeptember 17. 

 

 

         Huszár Gábor 

         polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

JustFood Kft. 
Központi iroda 

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7. 

Huszár Gábor polgármester és 

Szentgotthárd Város Képviselőtestülete részére  
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

Tárgy: Beszámoló a Justfood Kft. tevékenységéről 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 

 



A szentgotthárdi közétkeztetéssel kapcsolatos, 2015. szeptember 8-án lezajlott rendszeres 
megbeszélésen elhangzott kérésnek megfelelően a Justfood Kft. elmúlt másfél éves 
munkájáról az alábbiakban tájékoztatást adjuk. 
 
Általános információk 
 
A Justfood Kft. 2014. márciusában kezdte meg Szentgotthárd város közétkeztetési 
feladatainak ellátását. Kezdetektől fogva az volt célunk, hogy a szülők és a megbízó 
intézmények részéről mutatkozó fokozott minőségi és mennyiségi elvárások mellett az akkor 
már körvonalazódó, idén szeptembertől életbe lépett szigorú jogszabályi változásoknak 
megfelelő módon végezzük a munkánkat. 
 
Ennek értelmében a közétkeztetési rendszert az alábbiak szerint alakítottuk át: 
 

 Új beszállítóink – egy őrségi cég kivételével – szentgotthárdiak vagy kistérségbeliek, 
ennek köszönhetően jelentős mértékben emelni tudtuk a jó minőségű, friss 
alapanyagok arányát: nem, vagy csak minimális mértékben használunk fagyasztott 
húst, UHT tejtermékeket, heti több alkalommal vásárolunk friss zöldárut. 

 Új, a korábbi munkahelyén már bizonyított élelmezésvezető felel a szakmai 
munkáért. 

 Az étlapok és a diétás étrendek kialakításában szakképzett dietetikus segíti 
szakembereink munkáját. 

 Áttértünk a legprofibb magyar étrendtervező, nyersanyag- és készletkezelő szoftver 
használatára. 

 A szabályozás értelmében kötelező a napi háromszori étkezés esetében: 
- 2 adag zöldség vagy gyümölcs, ebből legalább egy nyers kell, hogy legyen 
- 3 dl tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kálcium tartalmú tejtermék 

 Nyersanyagként bevezettük az olajos magvakat. 

 Az étrendnek minden nap legalább 1 alkalommal teljes kiőrlésű pékárut kell 
tartalmaznia. 

 Bevezettük a vadhús és marhahús fogyasztását. 

 30 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú húst, 23 % alacsonyabb zsírtartalmú 
húskészítményt lehet használni. 

 Halat, olajos magvat 10 élelmezési nap alatt legalább 1 alkalommal kell adni. 

 Kizárólag min 50%-os gyümölcslevek vagy gyümölcsteák adhatók. 
 

Úgy ítéljük meg, hogy az új közétkeztetési rendszer bevezetése és az új alapanyagok, 
receptúrák fokozatosság elvét követő módon étrendbe építése mostanra sikeresen 
megtörtént. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hagyományos ízekhez szokott vendégeink 
nehezebben fogadták, fogadják el az ilyen jellegű változásokat, de hiszünk abban, hogy a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő étkezés az egészséges életmódot szolgálja. 
 
 
Létszámadatok 
 



A szentgotthárdi közétkeztetési rendszerben résztvevő étkezők száma hónapról-hónapra ill. 
hétről-hétre változik. Azért, hogy a tendenciák másfél év távlatában jól láthatók legyenek, az 
alábbi táblázatban kerekített havi átlagadatokat közöltünk. 
 
 

 

2014. március 

átlag/nap 

2015. szeptember  

átlag/nap 

Szociális étkeztetés 

Reggeli 10 10 

Ebéd 130 150 

Bölcsőde 

Reggeli 45 35 

Tízórai 45 35 

Ebéd  45 35 

Uzsonna 45 35 

Óvoda 

Tízórai 190 200 

Ebéd  190 200 

Uzsonna 180 190 

Óvoda és bölcsőde dolgozók 

Ebéd 12 25 

Arany iskola (7-10 éves) 

Tízórai 120 165 

Ebéd 320 325 

Uzsonna 120 165 

Arany iskola (10-14 éves) 

Tízórai 10 10 

Ebéd 10 10 

Uzsonna 10 10 

Arany iskola (gimnazisták és szakiskolások) 

Ebéd 15 40 

Arany iskola dolgozók 

Ebéd 30 50 

Széchenyi iskola (10-14 év) 

Tízórai 20 25 

Ebéd 90 125 



Uzsonna 20 25 

Széchenyi iskola (gimnazisták és szakiskolások) 

Ebéd 20 90 

Széchenyi iskola dolgozók 

Ebéd 15 40 

Kollégium 

Reggeli 20 20 

Vacsora 20 20 

 
Összességében megállapítható, hogy a Justfood Kft. szolgáltatási ciklusa alatt jelentősen 
emelkedett az étkezők száma. Van néhány intézmény, ahol a szolgáltatást igénybe vevők 
létszáma nem elsősorban az étel minőségétől, hanem a gyerekek létszámától függ. (Bölcsőde 
pl.) 
  



Foglalkoztatottak, munkaszervezés 
 
Cégünk vállalta az előző szolgáltatótól átvett dolgozók jogfolytonos alkalmazását. 
Mindenkinek biztosítottunk munkalehetőséget, aki továbbra is a közétkeztetésben kívánt 
dolgozni. Kijelenthetjük, hogy a cég méretéhez képest nagyon alacsony számban voltunk 
kénytelenek megválni alkalmazottunktól, ugyanakkor jó néhány új belépő segíti munkánkat. 
Általánosságban elmondható, hogy munkatársaink jó munkahelyi légkörben, összetartó 
kollektívaként végzik munkájukat. 
 
A közétkeztetési szerződésben leírtaknak megfelelően elvégeztük a konyhák összevonását, 
átszervezését: 
 

 A kollégium főzőkonyháját megszüntettük, az ebéd menü elkészítését és 
felszolgálását a Széchenyi iskola és Arany iskola konyhája végzi. 

 Összevontuk a Játékvár óvoda és a Tótágas Bölcsőde konyháját, a menüket a 
Bölcsőde felújított konyhájában készítjük el. 
 

 
 
 

Foglalkoztatottak létszáma  

a szentgotthárdi szolgáltatási területen 

Konyhai alkalmazottak 
 

Óvoda, bölcsőde 5 fő 

Kollégium 1 fő 

Arany iskola 7 fő 

Széchenyi iskola 9 fő 

  

Irodai alkalmazottak 3 fő 

  

Külső szakértők 2 fő 

 
 
 

Fejlesztések 
 
A konyhahelyiségek és ebédlők állagmegóvásával, felújításával, fejlesztésével, valamint az 

Önkormányzat tulajdonában álló eszközök javításával, korszerűsítésével kapcsolatban 

folyamatosan merülnek fel teendőink és költségeink. 

A teljesség igénye nélkül fontosabb elvégzett fejlesztés: 

 A Széchenyi iskola konyhájában felújítottuk a főzőüstöket, így hosszabb időre 

biztosítottuk az üzembiztos és balesetveszély mentes működés feltételeit. 

 5 db hűtőszekrényt vásároltunk. 

 Kicseréltük az evőeszközök jelentős részét. 

 Felújítottuk a sütőkemencék elektromos vezérlését. 

 A HACCP előírásoknak megfelelően átalakításokat végeztünk valamennyi 

konyhánkban. 



 Új munkaruhát és munkavédelmi cipőket vásároltunk munkatársainknak. 

 Elindítottuk a justfood.hu internetes oldalt, amelyen intézményenként követhetőek az 

aktuális és a következő heti étlapok, valamint a napi menüajánlat. Megtalálható 

továbbá az összes fontos információ, ami segítséget nyújt szolgáltatásaink 

igénybevételéhez. 

 
 
Társadalmi szerepvállalás 
 
Erőnkhöz mérten támogattuk és a jövőben is támogatni fogjuk a diák sportéletet és a civil 
kezdeményezéseket. 
 

 Az Arany és a Széchenyi iskola étkezőjének festésének és az új függönyök beszerzésének 
költségét cégünk vállalta. 

 A Vörösmarty Gimnázium megújult terére padot vásároltunk 

 A szentgotthárdi diáksportot egy komplett mezgarnitúrával támogattuk, melyet Labritz 

Béla alpolgármester úr adott át az ünnepélyes tanévnyitón 

A fent felsorolt nagy értékű fejlesztések és adományok mellett támogattuk az alábbi 

rendezvényeket is: 

 Gyermeknap az oktatási intézményekben 

 Iskolai és óvodai Húsvét 

 Csörötneki halászléfőző verseny 

 Zsidai falunap 

 

Az Önkormányzat és a Justfood Kft. által közösen végrehajtott fejlesztések 

2014. december 12-én levélben kezdeményeztük a közétkeztetési szerződésben előírt (és 

általunk befizetett) bérleti díj fejlesztésekre történő átütemezését. 

Ennek eredményeként az Arany iskola étkezőjében elhasználódott, balesetveszélyes székek 

cseréje megtörtént, a székek természetesen az Önkormányzat illetve az iskola tulajdonába 

kerültek. 

Az Önkormányzattal közösen, jelentős kedvezménnyel (385 Ft/adag) biztosítottuk diákok 

számára az ebéd menü szolgáltatás igénybevételét a nyári vakáció időszakában. 

 

Együttműködés a megbízóval és az intézményekkel 

A szolgáltatás 2014. márciusi elindítása óta havi-kéthavi rendszerességgel konzultációt 

tartunk a meghízó és az intézmények vezetőivel ill. képviselőivel. Az ilyenkor elhangzó 

kéréseket és esetleges minőségi kifogásokat kiemelt prioritással kezeljük, és kivétel nélkül 

igyekszünk megnyugtató módon megoldani azokat. 

Hasonló hozzáállást tapasztalunk ugyanakkor a megbízó részéről is, beleértve a különböző 

intézmények, műszaki és gazdasági iroda illetékességébe tartozó kérdéseket. 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testület! 
 
Cégünk továbbra is elhivatott abban, hogy Szentgotthárdon a gyermek- és a szociális 
étkeztetésben egyaránt finom, egészséges és tápláló ellátást nyújtson. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy munkánkat továbbra is a nálunk étkezők lehető legnagyobb 



megelégedésére végezzük és a változó piaci körülmények ellenére is egységes és 
kiszámítható színvonalon nyújtsuk a szolgáltatást. 
 
Bízunk a Testület és a Hivatal továbbiakban is konstruktív és segítő hozzáállásában, valamint 
az intézményekkel változatlan formában megmaradó kiváló munkakapcsolatban. 
 

 

 
Kelt: Szentgotthárd, 2015. szeptember 15. 
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 

Nagy Bálint 
ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.sz. Melléklet 

Intézményi vélemények: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

3.sz. Melléklet 

Az általános/középiskolai  korosztály szüleinek kiadott kérdőív 

Kedves Szülő/Gondviselő! 



 

Kérem az alábbi kérdőív kitöltésével segítse mind az Önkormányzat, mind a 

közétkeztetést biztosító Szolgáltató jövőbeni munkáját! 

 

K É R DŐ  Í V 

az intézményi közétkeztetésről 

 

1./ Gyermeke étkezési formája: 

 O napközis – háromszori étkezéssel ( tízórai, ebéd, uzsonna ) 

 O csak ebéd 

 O menza 

2./ Mennyire elégedett gyermeke az étel mennyiségével? 

O nagyon elégedett 

O elégedett 

O közepesen elégedett 

O kevésnek tartja 

3./ Mennyire elégedett gyermeke az étel minőségével? 

 O nagyon elégedett 

 O elégedett 

 O közepesen elégedett 

 O nem tartja ízletesnek 

4./ Mennyire elégedett gyermeke  iskolai étkeztetésének változatosságával? 

 O nagyon változatos 

 O változatos 

 O nem elég változatos 

 O egyáltalán nem változatos 



5./ Mennyire elégedett Ön gyermeke  iskolai étkeztetéséért fizetendő térítési  

     díjjal? 

 O Megfelelőnek tartom 

 O Magasnak tartom 

 

Köszönjük válaszait! 

 

 

ÉRTÉKELÉS:  

A válaszadók 39%-a veszi igénybe a napi háromszori étkezést, 54%-a csak ebédet( általános 

iskolás) , 7-a menzás (középiskolás).A kitöltött kérdőívek alapján 19% az étel mennyiségével 

nagyon elégedett, 60% elégedett, 19% közepesen és 2% kevésnek tartja. Az étel minőségével 

11% nagyon elégedett, 55%-a elégedett, 28% közepesen és 6%nem tartja ízletesnek. Az 

étkeztetés változatosságával kapcsolatban  a válaszok 17%-a nagyon változatosnak, 74% 

változatosnak és mindössze 9%-a tartja nem elég változatosnak. A fizetendő térítési díjat a 

válaszadók 71%-a megfelelőnek tartja, 29%-a viszont magasnak. 

 

 

 

 

 

A bölcsődei, óvodai korosztály szüleinek kiadott kérdőív: 

 

 Tisztelt  Szülő/Gondviselő! 

 

Kérem az alábbi kérdőív kitöltésével segítse mind az Önkormányzat, mind a közétkeztetést biztosító 

Szolgáltató jövőbeni munkáját! 

 

K É R D Ő  Í V 

az intézményi közétkeztetésről 

 

1./ Gyermeke étkezési formája: 

 O háromszori étkezés 



 O csak ebéd 

  

2./ Mennyire elégedett gyermeke az étel mennyiségével? 

O nagyon elégedett 

O elégedett 

O közepesen elégedett 

O kevésnek tartja 

 

3./ Mennyire elégedett gyermeke az étel minőségével? 

 O nagyon elégedett 

 O elégedett 

 O közepesen elégedett 

 O nem tartja ízletesnek 

 

4./ Mennyire elégedett gyermeke  óvodai étkeztetésének változatosságával? 

 O nagyon változatos 

 O változatos 

 O nem elég változatos 

 O egyáltalán nem változatos 

 

 

5./ Mennyire elégedett Ön gyermeke  óvodai  étkeztetéséért fizetendő térítési  

     díjjal? 

 O Megfelelőnek tartom 

 O Magasnak tartom 

 

 

Köszönjük válaszait! 



 

 

ÉRTÉKELÉS: 

A kitöltött kérdőívek 97%-ban háromszori étkezésről alkotnak véleményt, 3%-a csak az  

ebédről. Az étel mennyiségével 36% nagyon elégedett, 42% elégedett, 19% közepesen és 

3% kevésnek tartja. Az étel minőségével 18% nagyon elégedett, 67% elégedett, 15% 

pedig közepesen. Az étkeztetés változatosságát 13% nagyon változatosnak, 84% 

változatosnak  3% nem elég változatosnak ítéli meg. A fizetett térítési díjról 73% úgy 

nyilatkozott, hogy megfelelő, 27% tartja magasnak. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


