TARTALOMMUTATÓ
Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári zárva tartása.
Társadalmi Bizottságba tag delegálása.
A
Vas
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Szentgotthárdi
Tagintézményének elhelyezése.
5. Nagyboldogasszony Plébánia támogatási kérelme.
6. Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.
7. A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatása.
8. Rábatótfalui SE kérelme.
9. Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátások fejlesztésére.
10. Magyarlak község településfejlesztési koncepció véleményezése.
11. Rendezési tervek felülvizsgálata-beérkezett vélemények, észrevételek
ismertetése. (későbbi postázással)
12. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.
13. Címer, zászló önkormányzati rendelet módosítása.
14. Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt.
15. Ingatlan értékesítés Sztg. 0705/9; 070/16 és a 0696/10 hrsz. (Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság).
16. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
17. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
18. Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges
felújítások új lakások építésének lehetőségeiről. Beszámoló az
önkormányzati
bérlakásokban
végzett
tulajdonosi
ellenőrzés
tapasztalatairól.
19. Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.
20. Értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatai ellátásáról.
21. Ipari park értékesítési, hasznosítási stratégiája.
1.
2.
3.
4.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Tiborcz János r. dandártábornok, 2016.
május 10-én érkezett levelében arról tájékoztatott, hogy a Körmendi Rendőrkapitányság
vezetőjévé a jelenlegi megbízott vezetőt, dr. Koncz Gabriella r. alezredes, rendőrségi tanácsos
asszonyt tervezi kinevezni.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a
rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri
az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a
véleményét.
A rendőrségi törvény 8. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testületi véleményalkotás nem
jelent vétójogot, azonban abban az esetben, ha a települési önkormányzatok többsége a
kinevezéssel szemben foglal állást és a kinevezési jogkör gyakorlója nem állít újabb jelöltet,
döntése szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat állásfoglalásban tájékoztatja.
A mellékelt kérelemben foglaltak alapján javaslom a kinevezés támogatását.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja dr. Koncz Gabriella
r. alezredes, rendőrségi tanácsos kinevezését a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjévé.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. május 24.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Melléklet
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ELŐTERJ ESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári zárva tartása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a
Tisztelt Képviselő-testülethez (lásd: 1. sz. melléklet).
KÖNYVTÁR:
A könyvtár intézménye már évek óta szervez táborokat kisgyermekek részére. Az előző
évekhez hasonlóan az intézmény idén nyáron is táborokat szervez 8-12 éves gyermekek
számára:
 2016. június 20-24. és 2016. augusztus 22-26. között egy hetes napközbeni
olvasótábort szervez az érdeklődő gyermekek számára. Ezen időszakok alatt a
gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a kölcsönzés részlegesen szünetel, a
többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel majd.
 A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2016. július 4-8. és 2016. július 18-22. között német
nemzetiségi ifjúsági, illetve kézműves tábor lesz óvodások és általános kisiskolások
számára. A táborok alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel.
Az előző évekhez hasonlóan és a nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok alapján júliusaugusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva.
Július–augusztus hónapokban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart – naponta 09.30 órától
11.30 óráig. A délutáni kölcsönzés változatlan: 12.30 órától 17.00 óráig.
A takarítási és az egyes karbantartási munkák elvégzése miatt, valamint a szabadságok
jogszabály szerinti kiadása miatt idén is a könyvtár felnőtt és gyermek részlege teljes zárva
tartást tervez. 2016. július 25-től 2016. augusztus 12-ig a könyvtár minden részlege zárva
tart.
A nyitva tartási idő fentiek szerinti alakításával - a szolgáltatások teljes körű biztosítása
mellett - a szükséges takarítási és karbantartási feladatok is elvégezhetők, sőt a könyvtárosok
szabadsága is kiadható.
MÚZEUM:
A Múzeum nyitva tartása változatlan. A Múzeum keddtől szombatig 11.00-től 15.00 óráig,
illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadva tart nyitva.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár
és Múzeum Könyvtár nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
intézményvezetői kérelemben foglaltak alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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2016. július 25-től 2016. augusztus 12-ig a Könyvtár minden részlege zárva tart,
illetve 2016. június 20-tól június 24-i, és 2016. augusztus 22-től 2016. augusztus
26-ig a gyermekrészlegben a kölcsönzés részlegesen szünetel, valamint 2016. július
4-8-ig és 2016. július 18-22-ig tartó időszak alatt a fiókkönyvtárakban a kölcsönzés
szünetel.
a Múzeum nyitva tartása nem változik, azaz keddtől szombatig 11.00-től 15.00 óráig,
illetve előre bejelentett csoportokat ettől eltérő időpontban is fogadva tart nyitva.

Egyben felkéri az intézmény Igazgatóját, hogy az olvasókat tájékoztatni szíveskedjen a nyitva
tartás módosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Piroska igazgató
Szentgotthárd, 2016. május 09.
dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: Társadalmi Bizottságba tag delegálása
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a 18/2000. (IV. 27.) számú kormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 1.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján Szentgotthárd város
társadalmi-gazdasági fejlődése, a város kultúrájának gazdagítása és hagyományainak ápolása,
a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át
folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető címeket és díjakat alapított.
Ilyen cím a Szentgotthárd Város Díszpolgára cím és a Szentgotthárd Városért cím is. Ezen
kitüntető címekre a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó
18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján a Társadalmi Bizottság tesz
javaslatot.
12. § (1) Szentgotthárd Város Díszpolgára kitüntető cím és Szentgotthárd Városért
kitüntető cím odaítélésére létrehozott társadalmi bizottság tagjaira a képviselő-testület bármely
állandó bizottsága és a képviselő-testület bármely tagja tehet javaslatot.
A társadalmi bizottság mindenkori elnöke:
–az alpolgármester
–a bizottság tagjai: a testület mindenkori állandó bizottságainak 1-1 tagja
–továbbá három a képviselő-testület által felkért köztiszteletben álló szentgotthárdi polgár.
(2) A Társadalmi Bizottság működésére az SZMSZ eseti (ad hoc) bizottságaira irányadó szabályok
vonatkoznak.

2015. júniusában tartott Társadalmi Bizottsági ülésen Für Katalin szentgotthárdi polgár
lemondott e tisztségéről (magánjellegű elfoglaltsága miatt keveset tartózkodik
Szentgotthárdon, ezért nem tudja tovább vállalni a tisztséget). Jelen előterjesztés tárgya új tag
delegálása a Bizottságba.
Javaslom Kovács Tibornét a Bizottság tagjának megválasztani, kérem ehhez a Tisztelt
Képviselő-testület támogatását!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a kitüntető címekre
javaslatot tevő Társadalmi Bizottságba
A. / Kovács Tiborné (sz.: Salfai Katalin) Szentgotthárd, Arany J. u. 18. sz. alatti
szentgotthárdi lakos delegálását.
B. / ……………….., Szentgotthárd, …………
sz. alatti szentgotthárdi lakos
delegálását.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. május 23.
Huszár Gábor
polgármester

8

Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének
elhelyezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2014. júliusában tárgyalta a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szentgotthárdi Tagintézménye elhelyezésének kérdését. Az akkori 173/2014. számú határozat
1. pontjában foglaltak szerint a Képviselő-testület támogatta a fenntartó Megyei KLIK azon
kérelmét, hogy a szentgotthárdi tagintézmény a volt Gondozóház épületében (Szentgotthárd,
Arany János u. 3. sz.) kerüljön elhelyezésre.
Az ingyenes használatról szóló megállapodás 2014. 09.01. időponttól 2015.06.30. időpontig
szólt azzal a kikötéssel, hogy egy évvel az időtartam meghosszabbítható. Az így
meghosszabbított határidő végéhez közeledve kerül újra a Képviselő-testület elé a kérdés.
Az épületet jelenleg a Pedagógiai Szakszolgálat mellett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
is használja. (A sakkozók átmeneti tartózkodást követően már nem használják az épületet,
jelenleg az Arany János 1-4. Évf. Ált Iskolában tartják foglalkozásaikat).
A gondozóház épületének további használatba adásával kapcsolatban felmerül, hogy a
Gondozási Központ már régóta igényt tart annak helyiségeire: a főépületben meglehetős
zsúfoltsággal látja el feladatait a Központ, sem öltöző, sem megfelelő méretű irodahelyiség
nem áll rendelkezésre a szakdolgozók számára, továbbá az irattárazás is problémát okoz az
intézménynek. A korábban felmerült krízislakások kialakításának lehetőségét sem vetette el
az intézmény, bár amíg más használja ezeket a helyiségeket, úgy ez nem valósítható meg.
Tekintettel arra, hogy egyelőre a Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésre más épületet nem
tudtunk biztosítani, így indokolt lehet a jelenlegi formában és helyen, tehát a volt gondozóház
épületében biztosítani a Pedagógiai Szakszolgálat működését. Fontos szempontnak gondoljuk
azonban azt, hogy Szentgotthárd önkormányzatának első sorban a saját intézményét (tehát a
Városi Gondozási Központot) kellene megfelelő körülmények között működtetni még akkor
is, ha a mostani elhelyezés a Szakszolgálatnál az ellátottak szempontjából - nagy részük alsó
tagozatos általános iskolás – ideálisnak mondható is. Az tehát biztos, hogy amennyiben a
Gondozási Központ intézményénél elengedhetetlenné válik a plusz helyiségek igénybevétele,
úgy más megoldást kell keresni a Szakszolgálat elhelyezésére. Ezért is javasoljuk azt, hogy a
használat biztosítása legfeljebb további egy évre történjen meg de azt követően valószínű,
hogy más helyet kell találni a Szakszolgálat számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:

A. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében (9970
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Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) tovább
folytathatja működését azzal, hogy
- határozott ideig, 2016.07.01.- 2017.06.30-ig használhatja az ingatlant – és ez az
időtartam plusz egy évvel csak akkor meghosszabbítható meg, ha a Városi
Gondozási Központ elhelyezési problémái másképp nem lesznek megoldhatók.
- a használat során felmerülő rezsiköltségeket a Tagintézmény viseli,
- az ingatlan használatáról külön megállapodást kell kötni az Önkormányzattal.
Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére: 2016. július 01.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

B. / Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azon kérelmét, mely alapján a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézménye a volt gondozóház épületében
(9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatt található, 1094 hrsz-ú ingatlanban) kerülne
elhelyezésre.
Határidő : a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016.május 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: Nagyboldogasszony Plébánia támogatási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia nevében Rimfel Ferenc plébános úr a
Képviselő-testület anyagi támogatását kéri. A szentgotthárdi templom felújítása források
függvényében folyamatosan történik.
Az állagmegóvás során a legsürgetőbb a templomhajó négy ablakának felújítása lenne. Az
ablakok felújítása nemcsak esztétikailag, de funkciójában is szükséges lenne, hisz óvja a
templom belső értékeit. A Plébánia önerőből az idei évben 20 millió forintot tud a felújításra
fordítani. Az önkormányzat Képviselő-testületétől két ablak felújítását kéri. Egy ablak
felújítása 5 millió forint+Áfa (a két ablak bruttó: 12,7 millió forint). Szeretné, ha az
önkormányzat ezen felül az állványozás költségeit is vállalná, vagy legalább hozzájárulna a
költségéhez.
Önkormányzatunk 2013. évben 5 millió forinttal járult hozzá a templom felújításához.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!

HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges? A templom Magyarország harmadik legnagyobb
barokk temploma, építészeti érték amit meg kell őrizni. Ez nem az egyházközség
feladata hanem az egész településé illetve a magyar államé – tehát több szereplőnek is
a közös dolga. Ilyen értelemben tehát van alapja a kérelem teljesítésének.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? Az anyagi fedezethez a Testület döntése szükséges. A költségvetésben
ilyen támogatásra elkülönített keret nincsen, költségvetési forrást keresni kell.
Támogató döntés esetén a végrehajtás feltételei rendelkezésre állnak.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Nem releváns. Egyszeri beruházásról.
állagjavításról van szó.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? A legnagyobb kockázat az, hogy az adott
összeget nem a megjelölt célra használják fel amit a szerződés megkötésekor kell
kezelni (pl.: a támogatást csak a munka elvégzésekor fizeti ki az önkormányzat, stb.)
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén? Ha nem adunk támogatást, akkor
valószínűleg ezt a munkát nem lehet megvalósítani illetve erre később kerül sor. De
miután a templom teljes rekonstrukciója szükséges ám erre forrás egy ideig nem lesz,
így csak kis lépésenként sok év alatt folyamatosan végezve a munkálatokat lehet előre
haladni – támogatás nélkül tehát nem teszünk meg egy következő lépést.
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6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei: Támogató döntés esetén szerződést kell
előkészíteni és aláírni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyboldogasszony
Plébánia kérelmét a templomhajó festett üvegablakainak felújítására …. Ft-tal
támogatja a …………………. terhére. Az összeg felhasználásáról a Képviselőtestület visszajelzést kér.
.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyboldogasszony
Plébánia kérelmét költségvetési forrás hiányában nem tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Apátistvánfalva, 2015. május 9.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte: Dr Dancsecs Zsolt jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása
Tisztelt Képviselőtestület!
Bedi Beatrix, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület titkára az 1. számú melléklet szerinti kérelemmel
fordult a T. Képviselő-testülethez.
Kérelmében az Őriszentpéter – Szalafő és Környéke földtulajdonosi közösségnél a 2010. évi
többlethasználati díjból befolyt fel nem vett haszonbérleti díj felhasználásának engedélyezését
kezdeményezte. A fel nem vett többlethasználati díjat a Földtulajdonosi Közösség képviselője
a Képviselő – testület hozzájárulása esetén az Egyesület részére utalná át amely a kérelemben
meghatározott, önkormányzati tulajdonnú közösségi épület (Kultúrház) és környéke
szépítésére használná fel. Tekintettel arra hogy ez a földtulajdonosi közösség csak a farkasfai
városrészhez tartozó erdőkben folyó vadászati tevékenységre tekintettel tartozik
Szentgotthárd önkormányzata felé befizetési kötelezettséggel, így támogatható azon igény,
hogy ez az összeg csak Farkasfára legyen fordítva. A kultúrház (úgy is mint az egyetlen
közösségi hely) környezetének szépítése, a terület karbantartása nekünk is érdekünk. A
szóban forgó összeg kiindulva a korábbi évek tapasztalataiból 40 – 45 ezer forintot tesz ki.
A farkasfai városrészi kultúrház üzemeltetését évek óta a Farkasfa Jövőjéért Egyesület végzi,
- hasonlóan a többi városrészi klub működtetéséhez - minimális önkormányzati támogatás
mellett. Az önkormányzati támogatás az épület állagmegóvását, ill. egyéb környezet szépítési
feladatok elvégzési költségeit nem fedezi, így a földtulajdonosi közösségtől kapott összeg
ilyen célra történő felhasználása a helyi közösség érdekeit szolgálná.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. §. (1)
bekezdése értelmében a társult vadászati jog gyakorlása esetén a vadászati közösség döntése
alapján a közösség nem vadászó földtulajdonos tagjait többlethasználati díj illet meg, ami a
vadászterületen vadászatot gyakorló vadászó tulajdonostársak terhére állapítható meg;
hivatkozott jogszabályhely (3) bekezdése alapján a földtulajdonosok által nem igényelt
haszonbérleti vagy többlethasználati díj részének felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az
igényérvényesítésre vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban
rendelkezhet.
Emlékeztetjük a T. Testületet, hogy korábbi években ugyancsak átadtuk a fel nem vett
haszonbérleti díjat a Farkasfa Jövőjéért Egyesületnek, szintén a farkasfai művelődési ház
állagmegóvására és környezetének szépítésére. Az Egyesület a támogatással elszámolt.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közösség által Szentgotthárd Város
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Önkormányzata számára fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2016. évben átutalandó
összeg a Farkasfa városrészen a Művelődés Ház állagmegóvására és környezete szépítésére az
ingatlant használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület (9981. Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti
civil szervezet részére kerüljön átutalásra. Ennek érdekében az Őriszentpéter – Szalafő és
Környéke Földtulajdonosi közösségtől a fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2016-ban
fizetendő összeget a Farkasfa Jövőjéért Egyesületre engedményezi a PTK 6:193. §
rendelkezése szerint. Az engedményezéshez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Szentgotthárd, 2016. május 9.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
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Farkasfa Jövőjéért Egyesület
9981 Szentgotthárd,
Farkasfai út 9.
Tárgy: 2010 évi fel nem vett
többlet használati díjat
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző Úr
részére
Polgármesteri Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Jegyző Úr!
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület nevében fordulok Önhöz! Idén is felkereset
bennünket Mihály József, az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi
közösség képviselője, hogy szeretnék átutalni részünkre a 2010 évi fel nem vett
többlet használati díjat.
Ehhez a Szentgotthárdi Önkormányzattól, vagyis Öntől kérnénk idén is egy
felhatalmazást a földtulajdonosi közösségnek, hogy az egyesületünk számlájára
(OTP 11747068-20020378) utalhassák a 2010 évi fel nem vett többlet használati
díjat.
Szentgotthárd - Farkasfán működő Farkasfa Jövőjéért Egyesület (9981
Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.) a kultúrház és környékének szépítésére és ahhoz
kapcsolódó programok történő felhasználására fordítja az átutalt pénzt.
Szentgotthárd, 2016. április 26.
Tisztelettel: Bedi Beatrix
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TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött
egyrészről: Szentgotthárd Város Önkormányzata – 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. –
képviseli: Huszár Gábor polgármester (mint Önkormányzat)
másrészről:
A Farkasfa Jövőjéért Egyesület- 9981 Szentgotthárd, Fővég út 16. – bírósági nyilvántartási
száma: Pk. 60.029/2008. – képviseli: Némethné Soós Ilona elnök (továbbiakban: Egyesület)
között az alábbiak szerint:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Szentgotthárd,
Farkasfai u. 9. szám alatt található Művelődési Ház ingatlan. Az ingatlant a
Szentgotthárd város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján az Egyesület
használja, feladatai közé tartozik az épületnek és a környezetének a karban tartása,
gondozása is.
2.)A Képviselő-testület …. /2016.számú határozatával az Egyesület számára támogatást
határozott meg az Őriszentpéter-Szalafő és környéke földtulajdonosi közössége által
Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, fel nem vett
haszonbérleti díjak címén 2016. évben átutalt haszonbérleti díjából. Az átutalt összeg
ilyen célra történő felhasználását a földtulajdoni közösség képviselője is kérte.
3.)A támogatás összege …..-Ft, azaz ……. forint, melyet az 1.) pont szerinti ingatlan
állagmegóvására és környezetének szépítésére lehet felhasználni. Az összeg e pontban
meghatározott cél szerinti felhasználásáról az adó-, és számviteli jogszabályok
előírásainak megfelelő bizonylatokkal kell elszámolni. A támogatási összeget az
aláírástól számított 15 napon belül utalja a Támogató az Egyesület számlájára A
támogatási összeget az aláírástól számított 15 napon belül utalja a Támogató az Egyesület
számlájára
4.) Az Egyesület vállalja, hogy a kapott támogatásról elszámol legkésőbb 2016. december
31-ig.
5.)A Támogató a támogatási szerződéstől elállhat, ha a 3.) – 4.) pontban rögzítetteket az
Egyesület megszegi. Az elállást írásban jelenti be. A támogatási összeg arányos részét
jogosult visszakövetelni a Támogató.
6.)A szerződés megszűnésének esetei:
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6.1.) A jelen szerződés 2016. december 31.-én automatikusan, minden külön
jogcselekmény nélkül megszűnik.
6.2.) A jelen szerződés megszűnik akkor is, ha az Egyesület a 3.)-4.) pontokban foglaltak
bármelyikét nem teljesíti, vagy nem megfelelően teljesíti.
6.4.) A kapott támogatást nem a 3.) pontban meghatározott célra használja fel.
7.) Szerződő Felek az itt nem említett kérdésben a PTK előírásait tekintik irányadónak.
8.) Az Egyesület képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti jognyilatkozata
harmadik személy, szerv, belső szervezeti egység, stb. jóváhagyását –megerősítését nem
igényli.
9.) Az egyedi támogatási igény alapján lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.tv. rendelkezéseinek. Az
erről szóló nyilatkozat a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
10.) A Szerződő Felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal
egyezőt jóváhagyólag írják alá

.

Szentgotthárd, 2016. …..

……………………………..
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Huszár Gábor Polgármester

..……………………………..
Farkasfa Jövőjéért Egyesület

Jogi ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
hogy az Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást biztosítson (1. sz. melléklet)
2016. január 15-én új elnököt választott az Egyesület Kissné Molnár Zsófia személyében, aki
arra törekszik, hogy ismét felelevenedjen Szentgotthárdon az önkéntes tűzoltóság
hagyománya. A tagság célja az Egyesületet újraindítsa, a III. kategóriás ÖTE-t II. kategóriába
szeretnék soroltatni (ehhez az egyik autót le kell műszakiztatni), szeptembertől szeretnének
oktatást szervezni az általános és középiskolások részére.
A tagok között vannak már idősebbek, viszont fiatalok is, akik szeretnének tevékenykedni és
nem szeretnék, ha az Egyesület megszűnne.
A támogatás segítséget nyújthat az Egyesület részére az újbóli elinduláshoz. Ebből az
összegből kifizetnék a megyei szövetség felé 2012 óta elmaradt tagdíjakat, beszereznének egy
nyomtatót, hozzá patront és papírt a munkavégzéshez, illetve az összeg egy része fedezné a
működéshez szükséges költségeket (pl. utazási költségeik, stb.
HATÁSVIZSGÁLAT
7.) Mi indokolja, miért szükséges?
Az Egyesület újbóli elindulása nem lehetséges az önkormányzat támogatása nélkül.
Működő egyesületre szükség lenne Szentgotthárdon is annál is inkább hiszen a tradíció
is ezt követeli.
8.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A költségvetésben nincs erre elkülönített összeg.
9.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns.
10.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az egyesület sajnos több éve nem működik már. A korábban meglévő eszközök
használatba vétele felvet kérdéseket. Sajnos a tűzoltó szertár ahol az Egyesület
működött időközben állami tulajdonba került így nem biztos, hogy ott az önkéntes
tűzoltók működését folytatni lehet. Mindez azt is előre vetíti, hogy annak is van esélye,
hogy nem sikerül a támogatás kapcsán a kérelemben és az előterjesztésben
megfogalmazott cél elérése.
11.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az Egyesület újbóli elindulása nem, vagy részben valósulhat meg.
12.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Nem releváns.
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Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, arról dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület kérelmét …………,- Ft-tal támogatja a ……………… keret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület kérelmét egyelőre NEM tudja támogatni – megítélése szerint az egyesületi
tevékenység újraindításának pillanatnyilag nincsenek meg a reális feltételei. Az érdemi
munka megkezdéséhez szükséges feltételek és költségek felmérése után a támogatás
kérdésére kész visszatérni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző
Szentgotthárd, 2016. május 23.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
9970 Szentgotthárd
Széll K. tér 11.
Tárgy: Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009-ben volt utoljára aktív, tagjainak jelentős
része már idős, viszont a fiatalok szeretnének még tevékenykedni. Ennek érdekében 2016.
január 15-én új elnököt választottunk. Célunk, hogy a továbbiakban működjünk, hiszen a
város előnyére válhat egy aktív tűzoltó egyesület. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a III.
kategóriás ÖTÉ-t II. kategóriába soroltassuk át. Ennek egyik feltétele, hogy az egyik autót le
kell műszakiztatnunk. Szeptembertől pedig szeretnénk oktatást indítani általános és
középiskolások részére.
Kérjük Önöket, hogy egyesületünk működését támogassák 100.000,- Ft-tal. Ebből az
összegből kifizetnénk a megyei szövetség felé 2012 óta elmaradt tagdíjakat, beszereznénk egy
nyomtatót, hozzá patront és papírt a munkavégzéshez, illetve az összeg egy része fedezné az
utazási költségeinket is.
Tisztelettel kérjük a támogatás megítélését!
Szentgotthárd, 2016. május 19.

Tisztelettel:
Kissné Molnár Zsófia
elnök
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. június 01-i ülésére
Tárgy: Rábatótfalui SE kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rábatótfalui SE elnöke a mellékletben található kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez (lásd: 1. számú melléklet). A 2. számú mellékletben a szükséges épület
megvalósításának árajánlata található. A 3. számú mellékletben az öltöző építési
engedélyezési terve található, amin megtalálható (bekeretezett rész) a kérvényben
megnevezett tároló.
A Rábatótfalui SE TAO támogatásból és a hozzá biztosított Önkormányzati önrészből,
szponzori támogatásokból illetve az egyesület tagjai társadalmi munkájából több fejlesztést is
megvalósított az elmúlt években. Az öltöző megújult, korszerűbb lett valamint bővült is
helyiségekkel. Hasonló fejlesztésekből a pálya környéke is megújult, illetve lehetőség nyílott
karbantartó és egyéb berendezések beszerzésére is. A sportpályán található ingatlan az
Önkormányzata 100 % arányú tulajdonát képezi, így az Önkormányzat számára is hasznosak
ezek a fejlesztések.
Az öltöző épület bővítése során az anyagi források nem voltak elegendők ahhoz, hogy a
karbantartási eszközöknek is csináljanak egy külön tárolót. A munkálatok elkezdődtek, de
anyagi forrás híján abbamaradtak (az alapot lebetonozták). A karbantartási eszközöket jelen
időszakban kénytelenek a felújított öltözőkben tárolni, ami több szempontból sem ideális. Az
egyesület a csatolt kérelmében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy számukra ehhez az
épülethez/tárolóhoz 1.940.000 Ft-ot szíveskedjen biztosítani.
Az építmény költségét a Városüzemeltetés átnézte, és reális költségvetésnek ítélte meg. Az
építéshatóság tájékoztatása alapján a tároló épület nem engedélyköteles, szerepel az öltöző
engedélyezési tervében is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges?
Támogatás mellett szól, hogy az épület 100 %-os Önkormányzati tulajdon így az ott
történő fejlesztések az Önkormányzat számára is pozitív hatással vannak. Jelenleg
nem megoldott a karbantartó berendezések tárolása. A támogatásból megvalósuló
fejlesztés az önkormányzati vagyon értékét növeli.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Konkréten ilyen támogatás nem szerepel a 2016. évi költségvetésben.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns kérdés.
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4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nem releváns kérdés, a végrehajtásnak nincs kockázata.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Az egyesület önerő híján nem tudja megépíteni a szükséges tároló épületet, így
továbbra sem lesz megoldott a karbantartó berendezések és egyéb gépek tárolása.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Támogatási szerződés előkészítése, a támogatás átutalása és elszámolásának
ellenőrzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.940.000-Ft támogatást biztosít
az önkormányzat tulajdonát képező szentgotthárdi 0955/1 helyrajzi számú rábatótflaui
sportpálya sportöltözője mellé szerszámtároló építésére azzal, hogy az összeget a Rábatótfalui
SE számára biztosítja, tulajdonosként hozzájárul a munkálatok elvégzéséhez és a munkálatok
szervezésével, koordinálásával az Egyesületet bízza meg. A támogatás az Előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti költségkiírás alapján került meghatározásra. A Támogatott a
támogatással köteles elszámolni az Önkormányzat felé.
2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábatótfalui SE kérelmét a
fedezet hiánya miatt nem tudja támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2016. június 01.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: Pályázati
támogatására

lehetőség

önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

Tisztelt Képviselő-testület!
A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL:
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti, az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás pályázati
igénybevételének részletes feltételei, a következő pályázati alcélokkal:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést
végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző
intézmény infrastrukturális – kapacitásbővítéssel nem járó – fejlesztése,
felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban:
egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A támogatás keretében
- az a) pont szerinti, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére,
felújítására maximálisan 30 millió Ft,
- a b) pont szerinti Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés 20 millió
Ft,
- a c.) pont szerinti fejlesztésekre 10 000 fő lakosságszám alatti településeken 15 millió
Ft támogatás igényelhető maximálisan.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Mivel a támogatási intenzitás
meghatározása a pályázó adóerő képességétől függ, a pályázaton igényelhető támogatás
maximális mértéke Szentgotthárd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 50%-a. A
támogatás felhasználásának végső határideje 2017. december 31.
A pályázatot 2016. június 2-ig lehet benyújtani. (A pályázatokról 2016. augusztus 5-ig, de
legkésőbb 2015. október 28-áig születik döntés.)
A BENYÚJTANI KÍVÁNT PÁLYÁZATRÓL:
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Az előzetes egyeztetések alapján a pályázati felhívással kapcsolatban az alábbi fejlesztések
támogatására szeretnénk pályázatot benyújtani:
 az ab.) pont szerinti önkormányzati intézmény-felújítások kapcsán: a SZEOB
Játékvár Óvoda évekkel ezelőtt – szintén pályázati forrásból - megkezdett
fejlesztéseinek továbbvitele, vagyis a további 4 db vizesblokk felújítása. A
munkálatok elvégzésére tervekkel és árajánlatokkal rendelkezünk, amely alapján a
kivitelezés összköltsége bruttó 27.126.366,- Ft (építészeti munkálatok 16.787.245,- Ft
+ gépészeti felújítás 10.126.366,- Ft).
 a b.) pont szerinti belterületi utak, járdák felújítása kapcsán a Hunyadi utca
felújítására nyújtanánk be a pályázatot az alábbiak szerint.
Megnevezés
Hunyadi utca
Széll Kálmán tértől – Május 1 útig 3 240 m2 +
Rákóczi F. u. 360 m2 (József A. – Hunyadi között)
+ Hunyadi párhuzamos parkolók 370 m2 +
útcsatlakozások, lekerekítő ívek 250 m2 – Rába híd
200 m2 = 4 020 m2
Hunyadi utca buszpályaudvar a még hiányzó
részek aszfaltozása, kiemelt szegély építése
Butiksor mögötti parkolóhoz vezető út
aszfaltozása
Összesen

Nettó ár

Bruttó ár

17 105 650 Ft

21 724 176 Ft

2 714 100 Ft

3 446 907 Ft

4 415 856 Ft

5 608 137 Ft

24 235 606 Ft

30 779 220 Ft

A felsorolt felújítások megvalósításához egyéb járulékos költségek is tartoznak, úgy, mint a
közbeszerzési eljárás lebonyolításának vagy a műszaki ellenőr alkalmazásának költségei:
- a közbeszerzési eljárások lebonyolításának (hirdetmények, stb.) költségei várhatóan: 2
x 508 000 Ft + 2x 80 000 Ft a hirdetményekért. Összesen: 1 176 000 Ft
- műszaki ellenőr alkalmazásának költségei: bruttó 615.584,- Ft (Hunyadi utca), bruttó
542.527,- Ft (óvoda)
A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési,
engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége,
műszaki eljárás) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.
Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10 %-áig számolható el.
Mindezek alapján a projekt tervezett költségvetése összesen (bruttó) 60 239 697,- Ft lenne, a
következő megosztásban:
FEJLESZTÉS
SZEOB
Játékvár
Óvoda
4
db
vizesblokk felújítása
Hunyadi
utca

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

27 126 366,- Ft

13 563 183,- Ft

13 563 183,- Ft

30 779 220,- Ft

15 000 000,- Ft

15 779 220,- Ft

31

felújítása
egyéb
költségek
(közbeszerzés,
műszaki ellenőr)
ÖSSZESEN:

2 334 111,- Ft

565 263,- Ft

1 768 848,- Ft

60 239 697,- Ft

29 128 446,-Ft

31 11 251,- Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁS a.) PONTJA ALAPJÁN
BEADANDÓ PÁLYÁZAT KAPCSÁN:
-

-

-

mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: a kínálkozó pályázati lehetőség segítségével a
felsorolt önkormányzati fejlesztésekhez támogatást szerezhetünk. Az óvodai vizesblokk
felújítást már évek óta szeretnénk megvalósítani, korábbi pályázatból az intézményi
vizesblokkok egyik felét már felújítottuk, most sor kerülhetne a hátramaradt helyiségek
komplex felújítására is.
mi a hosszú távú kihatása: a fejlesztéssel színvonalasabb körülmények között
biztosíthatnánk az óvodai ellátást a jövőben.
mi történik a beszerzés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot az óvodában.
A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e: a pénzügyi feltételeknél az önerő biztosításához a költségvetési
forrást meg kell keresni.
fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok fenntartásával – kell használni.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁS c.) PONTJA ALAPJÁN
BEADANDÓ PÁLYÁZAT KAPCSÁN:
-

mi indokolja a beszerzést/szolgáltatást: Szentgotthárd egyik fontos útja melyet kb. 10
évvel ezelőtt ugyan felújítottak de mára az aszfaltréteg nem megfelelő.
mi történik a fejlesztés elmaradása esetén: marad a jelenlegi állapot, az útfelújítást
kizárólag saját forrásból valósítaná meg az Önkormányzat.
A pályázat megvalósításához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak-e: igen.
fenntartási időszak van-e: igen, a beruházást a beruházás megvalósításától számított 10
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok fenntartásával – kell használni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és
c) pontok szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az
előterjesztésben meghatározottak és az alábbiak szerint az óvodai vizesblokkok
felújítására:
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FEJLESZTÉS
SZEOB Játékvár
Óvoda 4 db
vizesblokk felújítása
Közbeszerzés
költsége
Műszaki ellenőr
költsége
ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

27 126 366,- Ft

13 563 183,- Ft

13 563 183,- Ft

588 000,- Ft

294 000,- Ft

294 000,- Ft

542.527,- Ft

271 263,- Ft

271 264,- Ft

28 256 893,- Ft

14 128 446,-Ft

14 128 447,- Ft

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 14 128 447,Ft összegben biztosítja a ………………… terhére.
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok
szerinti kiírásra Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az
előterjesztésben meghatározottak és az alábbiak szerint a Hunyadi u. felúfítására:
FEJLESZTÉS

Hunyadi utca
felújítása
Közbeszerzés
költsége
Műszaki ellenőr
költsége
ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁS
ÖSSZKÖLTSÉGE

IGÉNYELT
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

SAJÁT FORRÁS
ÖSSZEGE

30 779 220,- Ft

15 000 000,- Ft

15 779 220,- Ft

588 000,- Ft

0,- Ft

588 000,- Ft

615 584,- Ft

0,- Ft

615 584,- Ft

31 982 804,- Ft

15 000 000,-Ft

16 982 804,- Ft

Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb
16.982.804,- Ft összegben biztosítja a ………………… terhére.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. június 09.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2015. május 24.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. június 1-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Magyarlak község településfejlesztési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarlak Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció készítése mellett döntött.
Előzmények:
Az idei év elején az ügyben a magyarlaki Önkormányzat előzetes tájékoztatás megküldésével
kereste meg Önkormányzatunkat.
A Képviselő-testület döntése:
36/2016. számú Képviselő-testületi határozat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy Szentgotthárd
Város Önkormányzata a magyarlaki településfejlesztési koncepció készítését befolyásoló
tervekkel nem rendelkezik.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy a
magyarlaki településfejlesztési koncepció elfogadását megelőző véleményezési eljárás
további szakaszaiban részt kíván venni.

A magyarlaki Önkormányzat ismételt megkeresése a kidolgozott, elfogadás előtt álló
koncepció megküldésére vonatkozik.
A tervezet elérhető:
http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Magyarlak_koncepcio_20160503.pdf
http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Magyarlak_Oroksegvedelemi_Hatastanulmany_20
16.pdf
A megküldött tervezetbe foglaltak Szentgotthárd vonatkozásában kedvezőtlen hatásokra nem
utalnak, támogatását javaslom.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.
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Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarlak Község
közigazgatási területére kiterjedő, a Modular Tervező és Mérnöki Szaktanácsadó Kft., Gergye
Péter vezető településtervező által összeállított, 2016. május 3-án kelt településfejlesztési
koncepció elfogadása kapcsán kifogást nem emel.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2016. május 23.

Fekete Tamás
városüzemletetési vezető

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. június 1-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Településrendezési tervek felülvizsgálata - vélemények, észrevételek ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!
Az új településrendezési tervünk elfogadás előtti véleményezési eljárása a következő szakaszhoz
érkezett.
A településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat tervezetét megküldtük az
érintett szakhatóságoknak, önkormányzatoknak. A lakosság körében felhívást tettünk közzé, a
honlapokon a tervezetek megtekintését lehetővé tettük.
A tervezet elérhető:
http://hivatal.szentgotthard.hu/hirdetmenyek/varosuzemeltetesi-hirdetmenyek/telepulesrendezesifeladatok/telepulesrendezesi-terv-tervezete.html
A rendelkezésre álló időn belül valamennyi szakhatóság az állásfoglalását kiadta, a megkeresett
önkormányzatok közül ez ideig Rönök község Önkormányzatának véleménye érkezett meg, a lakosság
részéről (partnerségi észrevételek) tizenkilenc észrevétel érkezett. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó,
a VASIVÍZ Zrt., a Gysev Zrt. véleményét kiadta.
Szakhatósági vélemények (1. számú melléklet)
Godavszky Beáta településrendező tervező asszony beérkezett vélemények kapcsán készített szakmai
összefoglalása, javaslata az előterjesztés 2. számú melléklete. Az összefoglaló elkészítése előtt a
településtervező asszony Csermelyi Andrea állami főépítész asszony, Polgármester úr és Czeiner
Gábor városi főépítész úr közreműködésével két alkalommal egyeztetést folytatott.
Az összefoglalás tagolása:
A.egyetértető véleményt kiadó hatóságok
B.intézkedést igénylő véleményt kiadó hatóságok
C.a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetésben résztvevő hetóságok listájában
nem szereplő államigazgatási szervek véleményei
Az összefoglalás alábbi pontjai kapcsán külön képviselő-testületi döntés szükséges. Mindkét pont az
Önkormányzat pénzügyi elkötelezettségét okozhatja:
1. A VMK mb. Állami Főépítész véleményének 12. pontja (B.1.12.):
„ Az (5)d) és e) pontjában, továbbá a 30 § (7) bekezdésében a HÉSZ az ÉTV 29 § (1) c) pontja
szerinti településrendezési kötelezettséget mond ki, ugyanakkor nem indokolja, illetve nem
határozza meg a teljesítés módját és idejét. Felhívjuk a Tisztelt Polgármester Úr figyelmét,
hogy a HÉSZ elfogadását követően a kötelezettséget önkormányzati hatósági döntésben is ki
kell mondeniés az ingatlan-nyilvántartásba be kell vezetni. Csak ebben az esetben
érvényesíthető az ingatlan tulajdonosával szemben.”
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Az önkormányzatnak mérlegelnie kellene, hogy pl. az ipari park és egyéb iparterületek határán
jelenleg elrendelt ültetési kötelezettséget az Étv. szerint az ültetés költségeihez való
hozzájárulási kötelezettsége mellett fenntartja-e.
Szegélyező fasor nélkül szomszédsági és látvány problémák adódhatnak.

2. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. véleménye: (C.6. pont):
A Lapincs folyó két partján, a vasúti vonal szelvény bal oldalán tervezett kisvárosias
lakóterülethez hozzájárul, de az esetleges későbbi, zajjal kapcsolatos lakossági panaszokért
felelősséget nem vállal.
Megfontolandó, hogy a településrendezési terv a vasút melletti legalább 25m széles sávban
lakóház építését ne engedje meg.

Partnerségi észrevételek: (3.számú melléklet)

A partnerségi észrevételeket a településtervező asszony áttekintette, és meghatározta azon
tartalmakat melyek támogatását szakmai okokból nem javasolja, vagy melyek támogatása
módosítás keretében valósítható meg.
A szerteágazó javaslatok áttekinthetősége érdekében elkészítettük a 4. számú mellékletet,
amely táblázatba foglaltan tartalmazza az észrevételeket, valamint azt, hogy azokat a Testület
elfogadja vagy elutasítja.
A határozat 4. pontja e 4. számú melléklet elfogadásáról szól. A vitát ténylegesen e melléklet
pontjairól érdemes lefolytatni.
Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes közigazgatási
területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza kapcsán, az intézkedést
igénylő szakhatósági véleményekben foglaltakat Godavszky Beáta településrendező-tervező
által összeállított, az előterjesztéshez, annak 2. számú mellékleteként csatolt szakmai javaslat
szerint elfogadja.
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes közigazgatási
területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza kapcsán, a VMK mb.
Állami Főépítész VAD/ÉHOTDF01/266-10/2016. számú véleményének 12. pontja
vonatkozásában az alábbi döntést hozza:
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Egyetért azzal, hogy a helyi építési szabályzat tervezetének 20.§. (5) d) és e) pontjából az
ültetési kötelezettségre utaló mondatrész és mondat, továbbá a 30.§. ültetési kötelezettségre
vonatkozó (7) bekezdés törlendő.
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes közigazgatási
területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza kapcsán, a Győr-SopronEbenfurti Vasút Zrt. 007383-1/2016 számú véleménye vonatkozásában az alábbi döntést
hozza:
A településrendezési terv a vasút melletti legalább 25m széles sávban lakóház építését ne
engedje meg.
5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a város teljes közigazgatási
területére kiterjedő településrendezési terv véleményezési szakasza kapcsán, a partnerségi
észrevételek vonatkozásában elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2016. május 25.
Fekete Tamás
városüzemletetési vezető

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző
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2. számú melléklet

TERVEZŐI ÉRTÉKELÉS ÉS INTÉZKEDÉSEK
Szentgotthárd város
településrendezési terve véleményezési szakaszának lezárulását követően
2016
A. A véleményezési szakaszban az alábbi államigazgatási szervek egyetértettek, vagy
intézkedést nem igénylő észrevételt tettek:


Vas Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
A terv készítését nem befolyásoló, az erdők telepítésére vonatkozó véleményt adott.



Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



Nemzeti Közlekedési hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal



Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Általánosságban elfogadja a településrendezési tervv véleményezési anyagát. Kéri,
hogy az antennák műemléki épületen való elhelyezésénél a Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal illetékessége kerüljön bele a HÉSZ-be. Ez azonban a
megbízott állami főépítésszel folytatott egyeztetések alapján nem jogszerű.



Vas Megyei Önkormányzat
Megyei Jegyző

B. Intézkedést igénylő észrevételt tettek, melyekre figyelemmel a következő kiegészítéseket
és javításokat végezték el a tervezők a dokumentációban:
1) Vas Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály
Megbízott Állami Főépítész
1.) Az alátámasztó munkarészek változásokat leíró, Szentgotthárdra vonatkozó
bekezdésében a hiányzó területnagyságokat pótolta a tervező.
2.) A HÉSZ tervezet 2.§(3) bekezdésébe a lehetséges eltérés indoklása bekerült.
3.) 3.§.(2) és 4.) 4.§.(2) törölve
5.) 7.§.(2) törölve, helyette beírva, hogy a zajhatárértéket országos jogszabály írja elő.
6.) 15.§.(2) törölve, 7.) 15..§ (3) törölve
8.) 17.§ törölve, mert az egyeztetésen az derült ki, hogy sokkal részletesebben kellene
szabályozni az egy kerítésen belül lehetséges tömör - áttört variációknak megfelelóen,
városrészenként is. Jelentősége viszont nem ilyen mértékű.

84

9.) A kifogásolt értékek a táblázatokban át lettek nézve és ahol szükséges, a felmentési
engedélykérelem ki lett egészítve.
10.)A kerítésselkapcsolatos rendelkezés pontosítva lett.
11.) Az udvari épületszárny megengedett hátranyúlása 15m-ről 25m-re lett javítva
12.) A 20.§. (5) d)és e) pontjából az ültetési kötelezettségre utaló mondatrész és mondat,
továbbá a 30.§. ültetési kötelezettségre vonatkozó (7) bekezdése az Étv.29.§. (4) és (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel törölve lett.
Az önkormányzatnak mérlegelnie kellene, hogy pl. az ipari park és egyéb iparterületek
határán jelenleg elrendelt ültetési kötelezettséget az Étv. szerint az ültetés költségeihez
való hozzájárulási kötelezettsége mellett fenntartja-e. Szegélyező fasor nélkül
szomszédsági és látvány problémák adódhatnak.
13.) Pontosítva lett.
14.) A 22.§.(3) a) pontja törölve.
15.) A 22.§. (3) b) és (5) a) pontja törölve lett, a 25.§.(5) c) előkertre vonatkozó
mondatrésze át lett fogalmazva.
16.) A 24.§. (6) e) pontjába át lett vezetve az OTÉK 2. számú melléklete intézményi
területfelhasználási mód zöldfelületre „ be nem épített terület 50%-a” előírása.
17.) A 25.§.(3)a) pontban a volt Korona szálló utólagosan épített melléképületének
építészettörténeti kutatását elrendelő mondatrész törölve lett.
18.) A 25.§.(7), a Kaszagyár előterében lévő épületsorra vonatkozó építési övezet törölve
lett, a terület az utca ellentétes oldalát szabályozó Vt-K2 építési övezetbe került át.
19.) Az önkormányzat nem a magánútról való megközelítés lehetőségét kívánja kizárni,
hanem a nyeles telek kialakíthatóságáról rendelkezik. (30.§.(2)a). és (6)a).)
20.) A 30.§.(3) 1), (5)d), (6)c) pontok közút és vasút védőtávolságán belül építésre
vonatkozó előírásai törölve lettek.
21.) Az egyéb ipari területeken a fásított parkoló zöldterületbe való beszámíthatóságáról
szóló rendelkezés minden építési övezetből törölve lett.
22.) A 31.§.(2)b), az általános iskolák előkertjére vonatkozó pont törölve lett.
23.) A 34.§.(3)c) az erdők maximális beépíthetőségéről szóló pont az OTÉK-kal azonosan
szabályoz, törölve lett.
24.) A 34.§.(1) a beépítendő mezőgazdasági területek úttal való megközelítéséről szóló
bekezdése törölve lett, mert országos jogszabályok azt előírják.
25.) A mezőgazdasági területeken elhelyezhető épületfunkciók közül a szállás jellegűt
kifogásolja, mert ezt az OTÉK csak a birtokközpontokban engedi meg. Törölve lett.
26.) A 36.§.(3) bekezdés a védett gyepekkel kapcsolatosan intézkedő hatóságokat nevezte
meg, törölve lett.
27.) A 36.§. a tanyák területfelhasználási besorolásának újragondolását kéri. Az
önkormányzattal és a megbízott állami főépítésszel történt egyeztetésen elhangzottak
alapján a tanyák maradnak az egyeztetési dokumentáció szerinti beépítésre nem szánt
különleges területfelhasználási módban,
28.) A Forster központtól kapott adatszolgáltatás alapján a tervlapokon feltüntetett
nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos rendelkezés az észrevételben
javasoltak szerint kiegészül azzal, hogy a terv hosszabb érvényességi ideje alatt ezek a
területek az időközi kutatások következtében változhatnak. Ugyanigy kiegészült a
műemlékek felsorolása is.
29.) A kultúrális örökség védelméről szóló országos rendelet régészeti érdekű terület
fogalommagyarázatát tartalmazó bekezdés törölve lett.
30.) Lásd 27. pontot. A tanyák OTÉK-tól eltérő beépítettségére vonatkozó engedély
kérelem indoklása kiegészült.
31.) Az OTÉK –tól való eltérés indoklása Rábakethely Kis utca északi oldalán ki lett
egészítve.
32.) A HÉSZ-szel kapcsolatban jelzett formai kifogások (számozás stb.) javítva lettek. A
szabályozási tervek mint mellékletek hozzá lettek rendelve, a jelenleg érvényes
egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ hatályon kívül lett helyezve.
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2) Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Kifogást emel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. alapján Rábakethelyen
az északi belterület határ és a tervezett árvízvédelmi sáv közötti, és Jakabházán a főutcán
áthaladó út keleti végének déli sávján tervezett belterületbe vonás ellen, mivel átlagosnál
jobb minőségű szántókat érint.
Továbbá kéri a beépítések ütemezését.
Válasz:
A kifogásolt belterület bővítések kikerültek a településrendezési tervből.
Az ezeken kívüli fejlesztési területek ütemezése a javasolt szempontok szerint megtörtént.
3) Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
1. A régészeti lelőhelyek kiegészítését kéri a Szentgotthárd kistérség optikai hálózat
létesítéséhez kapcsolódóan a Forster központ által 2015-ben végzett terepbejárás alapján.
Válasz:
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti részét készítő régész kolléga utólagos
adatszolgáltatást kért a Forster központtól, s a hiányolt lelőhelyek a tervekre rá lettek
vezetve, valamint az Örökségvédelmi hatástanulmány is kiegészült azokkal.
2. A Kaszagyár múemléki épületeit a terveken ábrázoltuk és a hatástanulmányba is
bekerült..
Az örökségvédelmi hatástanulmányt benyújtottuk az Örökségvédelmi Hivatalnak.
4) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Mint az előző régészettel foglalkozó rész.
Az Örökségvédelmi hatástanulmányt a Forster központ megkapta.
5) Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Kikötés: „Szentgotthárd város azon településrészein, ahol jelenleg nem rendelkeznek
csatornahálózattal, ott szükséges” „a keletkező kommunális szennyvíz megfelelő
elhelyezését és tisztítását biztosítani.”
Válasz:
A HÉSZ 15.§.(2) bekezdése rendelkezik a csatornahálózattal még nem rendelkező
településrészeken a zárt szennyvízgyűjtő létesítéséről. A bekezdést kiegészítettük azzal,
hogy a szennyvíz engedélyezett ürítőhelyre szállítható.
6) Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kéri a Rába folyó támfal elkészült tervei szerint a környékének pontosítását a terveken.
Kéri továbbá az alátámasztó munkarészek kiegészítését az általa korábban megnevezett
csapadékvíz által veszélyeztetett területek rendezési javaslatával.
A hidrogeológiai védőterületek aktualizálva kerüljenek rá a tervekre.
Válasz:
Tervezők javítják a és pótolják a véleményben leírtakat.
7) Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Kisebb pontosítást kér a farkasfai városrész 01/2 hrsz. erdő vonatkozásában.
Válasz:
Javítva lesz.
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8) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az alátámasztó munkarészek Katasztrófavédelem c. fejezetében kifejezések javítását kéri,
valamint a város katasztrófavédelmi osztályba sorolása indoklásának kiegészítését.
Továbbá az iparbiztonsági követelmények veszélyes üzemekre vonatkozó bekezdésének
kiegészítését is kéri.
Válasz:
Tervezők a leírtaknak megfelelően javították a munkarészt.

C. Kiegészítés: A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetésben résztvevő
hetóságok listájában nem szereplő államigazgatási szervek véleményei
1. Vas Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerbiztonsági Növvény és Talajvédelmi Főosztály
Véleményt nem adotta 314-es Korm. rendeletre hivatkozva, a véleményezésben nem vesz
részt.
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vas Megyei Igazgatóság
Egyetért.
4. Vasivíz Zrt.
A településrendezési terv készítését nem befolyásoló véleményt adott.
5. Égáz-Dégáz Zrt.
A nagyközépnyomású gázelosztó vezeték adatait kés védőtávolságát kéri pontosítani.
Válasz:
Javítva lesz.
6. Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt.
A Lapincs folyó két partján, a a vasúti vonal szelvény bal oldalán tervezett kisvárosias
lakóterülethez hozzájárul, de az esetleges későbbi, zajjal kapcsolatos lakossági
panaszokért felelősséget nem vállal.
Megfontolandó, hogy a településrendezési terv a vasút melletti legalább 25m széles
sávban lakóház építését ne engedje meg.

Kőszeg, 2016. május 24.

Összeállította:
Godavszky Beáta
településrendező tervező
ARCHIGRAF Bt.

87

3.számú melléklet

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

4.számú melléklet

VÉLEMÉNYEK

ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
19.

név
Csillagné Bakos Éva
odett6@gmail.com

elfogadásra elfogadásra
javasolt
nem
javasolt

X

Takács Tibor
mvszmk@freemail.hu
Szentgotthárd Máriaújfalui
u.71.

X

Dolgos Gyula és felesége
dolgosgyula@vipmail.hu

X

Csuk Ferenc
csuk.ferenc41@gmail.com
Szentgotthárd Táncsics u.
16.

Horváth Zsuzsanna
horvtahzsu12@gmail.com
Kovács-Buna József
kovacsbuna@gmail.com
Szentgotthárd József A. u. 8.

X

indokolás
A rendezési terv
lehetőséget ad a 0167/74
hrsz-ú telken kalandpark
létesítésére
A fellépő sziget
kialakításának műszaki
megoldása nem rendezési
tervi hatáskör.
A fellépő sziget
átépítésével a telkekre
való bejárás
akadálymentes lehet,
amennyiben a szegélyek a
megfelelő mértékben
döntésre, vagy
süllyesztésre kerülnek.
A lakás létesítés lehetővé
tételére a következő
módosítás során kerülhet
sor.
A műemlékekkel és helyi
védelemmel kapcsolatosan
lásd a 7.pontot.
A Nepomuki Szent János
szobor hollétéről a
tervezőnek nem volt
információja, arról sincs,
hogy esetleges
visszahelyezése szóba
került-e.
A városi strandot lásd 7.
pontban.

X

X

A 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 38,§ szerinti
véleményezési eljárás
rendjét az önkormányzat
megtartotta.
A HÉSZ-ben megadott
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+Kiegészítés
(rendezési tervek
felülvizsgálatához
kapcsolódó)

7.

dr Frank Róza
frank.roza@gmail.com
Szentgotthárd József A. u. 8.

X

teleknagyságokat
telekalakításkor kell
figyelembe venni.
A településrendezési terv
jelkulcsát a
314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet mellékletei
határozzák meg.
A fejezetek terjedelme a
városrész karakterétől,
bonyolultságától függ.
A biológiai aktivitásérték
táblázatban kérjük jelölje
meg pontosan a hiba
helyét.
A Várkertben a parkoló
már a tervezett bővítést is
tartalmazza.
Az autóbusz megállók
helyét a város vizsgáltatta,
a rendezési terv ennek
eredményét tartalmazza.
A strand területéből a
fasor területe átkerült a
Várkerthez. A maradék
terület felhasználása
önkormányzati elhatározás.
A volt autóbusz
pályaudvarral kapcsolatban
lásd a 18.sz. kérdésre adott
választ.
Az országos kerékpárút
hálózat elemei az 1:4000
szerkezeti terveken rajta
vannak.
A műemléki védelemről és
megnevezésekről országos,
a helyi védelemről az
önkormányzat külön
rendeletben rendelkezik.
A HÉSZ karbantartási
feladatokról nem
rendelkezhet.
Az Akasztódomb részletes
rendezési terve évekkel
ezelőtt készült.
A gyalogjárdák az út
keresztszelvényeken
láthatók, az átkelőhelyek
kijelölése nem
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településrendezési feladat.
A szabadéri színpad a
színház mellett
önkormányzati döntés.
A mozi környékére is
évekkel ezelőtt készült
részletes rendezési terv.

8.

Kovács Adrienn
Tranzit Üzlethát Kft.
tranzit90@freemail.hu
Szentgotthárd Alkotmány u.
65/b.

9.

Bánfi Gabriella
banfigabi@sztgnet.hu
Szentgotthárd Tótfalusi u.
194.

10.

11.

12.

X

Rónai Károly
ronai.karoly@gmail.com

Véghné Merkli Anna
sztgveko@gmail.com
Szentgotthárd Árpád u. 2/1.

Kovács Márta
marta@kmcontrol.hu

A házszámokat az
alaptérkép tartalmazza, de
nincs akadálya, hogy a
hiányzó tervekre
rákerüljön.

X

X

X

X

Az alaptérképen és a
szabályozási terven a
Tótfalusi út 194 és 208
számú ház is rajta van.
Mindkettőt némiképp
takarja a beírt építési
övezeti jel.
A Brenner kápolnát
megközelítő utak javasolt
áthelyezése és kijelölése új
eljárást igényel.
Az elhelyezendő, a
zarándokokat kiszolgáló
funkciók felsorolása az
észrevétel szerint ki lesz
javítva
Részben lehet teljesíteni a
kérést. A KLK-Sz1 övezet
20%-os beépíthetősége
elírás, ez meg lesz emelve.
Az építménymagasságot a
következő módosítás során
lehet megemelni.
A KLK-Sz2-nél az
építménymagasság K jele
helyére új helyszíni bejárás
és magasságmérés alapján
kerül tól-ig érték.
1,A Kolostorkertből az
önkormányzat kérésére
parkoló terület lett
leválasztva, nem építési
terület. Kalandpark
számára máshol helyet
biztosít a rendezési terv,
azt itt nem lehet
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13.

14.

15.

Enzsel István
enzsel@freemail.hu
Pécsi József
jozsef.pecsi@gm.com
Szentgotthárd Petőfi u. 18.

X

megvalósítani.
2. A hatályos hész
kizárólag üdülőterületi
felhasználást irányoz elő a
területen. Tekintve, hogy
az egyik telektulajdonos
részéről igény merült fel
lakásépítés kapcsán,
szakmai szempontokat
figyelembe véve az érintett
területet átsoroltuk a
településközpont vegyes
területbe, lakó,
kereskedelmi és szolgáltató
rendeltetést lehetővé téve.
3. A buszpályaudvar
kérdésében lásd a 18.
pontot.
4. Az átkelőhelyeket a
településrendezési tervben
nem lehet kijelölni.
5. Út, vele együtt
szabályozási vonal
áthelyezése újraegyeztetést
igényel, a következő
módosítás része lehet.
6. Az EUROVELO
nemzetközi program,
egyeztetés és kidolgozás
alatt van.
A volt városi stranddal
kapcsolatban lásd a
7.pontot
A szakhatóságok közül
senki nem kifogásolta, de a
javaslat támogatható.

X

Tróbert József
troobi@sztgnet.hu
X

A sportpálya mellett az
ipari parkba kerékpáros,
gyalogos híd átvezetése a
közlekedési rendszer
átszervezését igényelné, új
eljárás keretei között
lehetséges. Az
önkormányzatnak kellene
vállalnia a költségeket, ami
a híd tekintetében tetemes..
A szabályozási terven a
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16.

Mort János – Mort Kft.
telephely: Szentgotthárd
Kossuth L. u. 20.

volt Faipari KTSZ
területére nincs építési
övezeti jel beírva. A
településszerkezeti terv
településközpont vegyes
területbe sorolja, ahol az
OTÉK szerint lakó,
gazdasági, kereskedelmi
szolgáltató tevékenység
egyaránt folytatható. A
meglévő Vt övezetek közül
egy hibajavítás címén be
lesz írva.

X

17.

Holecz Sándorné
Szentgotthárd
Muskátli u. 3.

18.

Kovács-Tóth Márta
Szentgotthárd Mártírok u.2.

X

X

Az észrevétel teljesítésére a
következő módosítás során
kerülhet sor.
A véleményezési anyagban
a volt autóbusz pályaudvar
területe közlekedést
kiszolgáló funkciók kapott.
Zöldterületté átminősítése
új eljárásban lehetséges, de
mivel a közelben a régi
temető kápolna környéke
most is zöldterület,
maradjon a véleményezési
anyagban foglaltak szerint.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: A költségvetési rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2016.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkorm.igazg.tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
494 900 Ft
Munkaa.terh.jár.
133 623 Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: Személyi jutt.
111 800 Ft
Munkaa.terh.jár.
30 186 Ft
Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: Személyi jutt.
277.000 Ft
Munkaa.terh.jár.
74.790 Ft
Járóbetegek gyógyító gondozása
Ebből: Személyi jutt.
107.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
29.025 Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
15.800 Ft
Munkaa.terh.jár.
4.266 Ft
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
51.100 Ft
Munkaa.terh.jár.
13.797 Ft
Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: Személyi jutt.
112.000 Ft
Munkaa.terh.jár.
30.240 Ft
Képalkotó diagnosztika.
Ebből: Személyi jutt.
8.000 Ft
Munkaa.terh.jár.
2.160 Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: Személyi jutt.
16.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
4.455 Ft
Család- és nővédelmi egészségü.gond
Ebből: Személyi jutt.
55.800 Ft
Munkaa.terh.jár.
15.066 Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: Személyi jutt.
73.500 Ft

628 523 Ft

141 986 Ft

351.790 Ft

136.525 Ft

20.066 Ft

64.897 Ft

142.240 Ft

10.160 Ft

20.955 Ft

70.866 Ft

93.345 Ft
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Munkaa.terh.jár.
Móra F. Városi Könyvtár
Ebből: Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.

19.845 Ft
372.999 Ft
293.700 Ft
79.299 Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Köt.fel.
626.364 Ft
Nem köt.f.
491.998 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Köt.fel.
759.333 Ft
Nem köt.f.
236.855 Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz.
Működési céltartalék
Fedezete:Műk.célúktgvi tám. és kiegészítő tám.
Ebből Kötelező fel
2.483.358 Ft
Nem kötelező fel.
1.752.014 Ft
Fedezete: Működési céltartalék /Központi költségvetés/
Ebből: Kötelező fel
594.741 Ft
Nem kötelező fel.
318.135 Ft
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkez. feladatok támogatása
Működési céltartalék
Fedezete:Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből Kötelező feladat
2.122.428 Ft
Nem kötelező feladat
1.212.582 Ft
3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő
/166/2015.(VI.30.)/
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Kötelező feladat
-eFt
Nem kötelező feladat
689.720 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Kötelező feladat
1.623.070 Ft
Nem kötelező feladat
594.169 Ft
Családsegítő és gyermekj. Szolgálat
Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből Kötelező feladat
3.109.029 Ft
Nem kötelező feladat
1.283.889 Ft
4. Céltartalékban tervezett feladatok lebontása felhasználásuk alapján
Kiadási pótleőirányzat
Intézményi karbantartások
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB

1.118.362 Ft

996.188 Ft

506.603 Ft
472.743 Ft
4.235.372Ft

- 912.876 Ft

3.335.010 Ft
3.335.010 Ft

ágazati

pótlék

689.720 Ft

2.217.239 Ft

1.485.959 Ft
4.392.918 Ft

151.580 Ft

135

Ebből: Kötelező feladat
Nem kötelező feladat
151.580 Ft
Fedezete: Működési céltartalék /Intézményi karbantartások/
5. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Tapolca VSE Sakkszakosztály támogtása
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Csider Sándor részére Álomút c. verseskötetének kiadásához támogatás
Közművelődési tev.tám
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Gotthárd Napja rendezvény
Városi rendezvények
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Alpokalja Kupa
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/
Ebből: Nem kötelező fel.
132.000 Ft

- 151.580 Ft

10.000 Ft

50.000 Ft

6.000 Ft

66.000 Ft
- 132.000 Ft

6. Önkormányzati Erőforrások és Külkapcs. Bizottsága terhére előir.átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
2/2016. sz.határozatSztgi Fotóklub ausztriai kiállításon történő részvétel támogatása
Közműv. Tev. és támogatás Pannon K.K.E.
Ebből: Egyéb működés célú támogatás áhn. kívül.
32.995 Ft
Fedezete: Közművelődési tev.tám. (egyéb műk.c.tám.áh.kív.)
- 32 995 Ft
7. Képviselő – testületi határozatok
16/2016. sz. határozat „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
160.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
43.200 Ft
99/2016. sz. határozat Sztg és Térsége Iskola egykori pedagógusainak díjazása
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
229.410 Ft
Munkaad.terh.járul.
61.941 Ft
100/2016. sz. határozat „A 2015/2016. tanév Pedagógusa Szentgotthárdon”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
250.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
67.500 Ft
Fedezetük: Kitüntetési keret zárolás /műk.c.p.e.átad. áhn kívül/ zárolás
82/2016. sz. határozat Magyar Tűzoltók Napja alkalmából díjazás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
150.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
40.500 Ft
Fedezete: Működési céltartalék zárolás

203.200 Ft

291.351 Ft

317.500 Ft

- 812.051 Ft

190.500 Ft

- 190.500 Ft
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13/2016. sz. határozat Horváth Kristóf Európa Bajnokságon részvétel
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Fedezete: Működési céltartalék

100.000 Ft
- 100.000 Ft

20/2016. sz. határozat PKKE támogatás
Közműv. tev.és tám./Pannon K.K.E,/
Ebből: Műk.c.támogatás áhn.kívül
Fedezete: Működési céltartalék zárolás

890.000 Ft
- 890.000 Ft

57/2016 sz határozat Civil és egyéb szervezetek parkfenntartási feladatok
Zöldterület kezelés
Ebből: Dologi kiadás
- 858.000 Ft
Egy.műk.c.tám. áht-belülre
40.00 Ft
Egy.műk.c.tám. áht-kívülre
818.000 Ft
59/2016. sz. határozat Koszár Zsolt – Olimpiai felkészülés támogatása
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Fedezete: Működési céltartalék

1.000.000 Ft
- 1.000.000 Ft

60/2016. sz. határozat Mobil lelátó megvásárlása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /beruházás/
Fedezete: Működési céltartalék

1.892.300 Ft
- 1.892.300 Ft

69/2016. sz. határozat Pars Krisztián – Nagy Sportágválasztó rendezvény szervezése
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
1.000.000 Ft
Fedezete: Működési céltartalék
- 1.000.000 Ft
81/2016. sz. határozat Civil szervezetek támogatása
Civil alap /Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül/
Fedezete: Működési céltartalék

1.717.548 Ft
- 1.717.548 Ft

85/2016. sz. határozat VSE Labdarúgó Szakosztály támogatása
Versenysport tev. és támogatás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
740.375 Ft
Egyéb felhalm. c. támogatás áhn. kívül
494.207 Ft
Fedezete: Működési céltartalék /Egyéb szervezetek pályázati önrész/

- 1.234.582 Ft

88/2016. sz. határozat Tudományos és Technológiai Park dokumentáció
Tudományos és Technológiai Park
Fedezete: Működési céltartalék

6.009.640 Ft
- 6.009.640 Ft

90/2016. sz. határozat 3980/5 Hrsz. Ingatlan mevásárlása
Ingatlan vásárlás
Ebből:Beruházás
Fedezete: Működési céltartalék

1.234.582 Ft

200.000 Ft
- 200.000 Ft
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94/2016sz.határozatGotthardTherm Kft. Tőkeemelés
Meglévő részesedés növelés /beruházási kiadás/
Fedezete:Működési kölcsön visszatérülés
Felhalmozási célú Garancia és kezességváll sz.megt.áhnk.

392.520.000 Ft
70.000.000 Ft
322.520.000 Ft

8. A 12/2016. (IV.28) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2015 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
A./Móra F. Városi Könyvtár
Elvonások és befiz.
Központi könyvtár
Ebből: Munkaad.terh.jár.
Beruházás
Múzeum
Ebből: Munkaad.terh.jár.
Dologi kiadás
Beruházás
Előző évi költségv.maradvány

246.496 Ft
304.252 Ft
286.552 Ft
17.700 Ft
748.923 Ft
71.638 Ft
399.785 Ft
277.500 Ft
1.299.671 Ft

B./ Rendelőintézet
Elvonások és befiz.
Háziorvosi alapellátás I.sz. gyermek.körzet
Ebből: Személyi juttatás
188.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.
86.673 Ft
Dologi kiadás
146.400 Ft
Foglalkozás-egészségügyi alapelltás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Beruházás
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.

277.992 Ft
421.073 Ft

206.252 Ft
90.000 Ft
97.252 Ft
19.000 Ft
43.894 Ft
30.000 Ft
13.894 Ft

Járóbeteg gyógyító szakellátás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás
Beruházás

1.286.269 Ft
889.168 Ft
1.127.292 Ft
1.016.000 Ft

Járóbeteg gyógyító gondozás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás
Beruházás

240.000 Ft
222.292 Ft
3.543 Ft
644.800 Ft

Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: Személyi juttatás

240.000 Ft

4.318.729 Ft

1.110.635 Ft

466.643 Ft
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Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás
Képalkotó diagnosztika
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.

222.292 Ft
4.351 Ft
125.573 Ft
60.000 Ft
55.573 Ft
10.000 Ft
115.573 Ft
60.000 Ft
55.573 Ft

Fogorvosi alapellátás
Ebből: Személyi juttatás
120.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.
111.146 Ft
Dologi kiadás
89.000 Ft
Beruházás
170.000 Ft

490.146 Ft

Család- és nővédelmi eü gond.
Ebből: Személyi juttatás
200.000 Ft
Munkaadókat terh. jár.
113.169 Ft
Dologi kiadás
90.000 Ft
Beruházás
118.000 Ft

521.169 Ft

Ifjúság – egészségügyi gondozás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás

343.239 Ft
201.963 Ft
133.276 Ft
8.000 Ft

Közcélú foglalkoztatott támogatás
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.

79.156 Ft
10.686 Ft

EFI Iroda fenntartása
Ebből: Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás
Előző évi költségv.maradvány

89.842 Ft

6.226.278 Ft
1.597.061 Ft
474.252 Ft
4.154.965 Ft
14.757.038 Ft

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Önkorm.igazg.tev.
Ebből : Személyi jutt.
6 268 000 Ft
Munkaa.terh.jár.
1 692 217 Ft

7 960 217 Ft

Közterület rendjének fenntartása
Ebből : Személyi jutt.
250 000 Ft
Munkaa.terh.jár.
67 500 Ft

317 500 Ft

Hosszabb időt.Közfogl.
Ebből : Személyi jutt.
Munkaa.terh.jár.

449 209 Ft
395 779 Ft
53 430 Ft
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Előző évi költségv.maradvány
D./ Önkormányzat
Központi költségvetési befizetések /Elvonások és befiz./
Belterületi vízrendezés /Felújítás – Szennyvíz/
Fedezete
Előző évi költségv.maradvány
Intézményektől elvonás

8 726 926 Ft

560.704 Ft
20.419.927 Ft
20.456.143 Ft
524.488 Ft

9. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Első lakáshoz j. segítő támogatás /dologi kiadás/
50.400 Ft
Fedezete: Intézményi műk. bevétel
50.400 Ft
Közvilágítás /Dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk. bevétel
Város és községgazdálkodás /Dologi kiadás/
Fedezete:Műk.v.térítendő támogatás áhn.kív.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás int.
/Egyéb működési célú kiadások áht.-belül/
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
Ebből:Beruházás
166.450 Ft
Dologi kiadás
976.092 Ft
Fedezete: Intézményi műk. bevétel

6.090.519 Ft
6.090.519 Ft
4.260.460 Ft
2.089.460 Ft
- 2.171.000 Ft

1.142.542 Ft
1.142.542 Ft

Széll K. tér lakásvásárlás
Ebből: Felújítás
1.746.100 Ft
Beruházás
- 1.746.100 Ft
Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása
Ebből: Dologi kiadás
1.486.678 Ft
Felújítás
- 1.486.678 Ft
Máriaújfalu szennyvízhálózat építés
Ebből: Dologi kiadás
1.511.300 Ft
Beruházás
- 1.511.300 Ft
Belterületi vízrendezés
Ebből: Dologi kiadás
Beruházás

473.100 Ft
- 473.100 Ft

Városrészi kultúrházak felújítása
Ebből: Dologi kiadás
2.737.830 Ft
Felújítás
- 2.737.830 Ft
Szobor felújítás /Felújítás/
Fedezete: Egyéb felhalm.c.átvettpénzeszk.
Pályázati önrész

1.578.610 Ft
1.000.000 Ft
578.610 Ft
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B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
Ebből : Személyi jutt.
199.608 Ft
Munkaa.terh.j.
26.947 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

226.555 Ft

226.555 Ft

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
116 315 Ft
Ebből : Személyi jutt.
66 715 Ft
Munkaa.terh.j.
49 600 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
75 722 Ft
Intézményfinanszirozás
40 593 Ft
Önkormányzat Működési céltartalék zárolás /Közcélú fogl. pályázati önrész/
A 4/2016.(II.25.) 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 2016. évi költségvetés
módosító rendeletét megalkotni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2016. május 18.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (……..) önkormányzati rendelete
A Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) 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.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ 2.§ (1) bekezdés helyébe a
következő lép:
„2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
2. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 3.407.166.764,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
b) bevételi főösszegét 3.407.166.764,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
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
2.412.445.526 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
266.294.031 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.673.499.000 Ft
c) Működési támogatások:
342.580.730 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
130.071.765 Ft
(3) Felhalmozási bevételek
a) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
b) Felhalmozási támogatások
c) Egyéb felhalmozási bevételek
(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.
(5) Költségvetési bevételek összesen:

354.652.000 Ft
12.000.000 Ft
41.873.000 Ft
300.779.000 Ft
394.829.460 Ft
3.161.926.986 Ft

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 245.239.778 Ft
a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:
245.239.778 Ft
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(7) Finanszírozási bevételek összesen:

245.239.778 Ft”

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:
a)
b)
c)
d)
e)

működési kiadások előirányzatra
felhalmozási kiadások előirányzatra
támogatások kölcsönök nyújtására
pénzforgalom nélküli kiadásokra
finanszírozási kiadásra

1.633.426.654 Ft-ot
1.627.859.976 Ft-ot
70.000.000 Ft-ot
64.656.134 Ft-ot
11.224.000 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
328.580.561 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
96.705.023 Ft
c) dologi kiadások előirányzata
730.386.175 Ft
d) egyéb működési kiadásra
462.204.895 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
401.346.535 Ft
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
60.333.872 Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
0 Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
15.550.000 Ft
Működési kiadások összesen:
1.633.426.654 Ft
(2) Az 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az
Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 4. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a
következők:
a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez
3.868.000 Ft összegben, melyből
aa) a polgármester kerete
ab) katasztrófa alap
ac) általános tartalék

1.868.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 60.788.134 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)

Pályázati alap működési
Intézmény karbantartás

1.600.000 Ft
2.848.420 Ft
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Rendezvény
Környzetvédelmi alap
Közcélú fogl.dologi
Közcélú fogl.pályázati önrész
Ifjúsági Tanács
VM Gimnázium évforduló
Visszafizetendő áll.tám
Rendelőintézet
Civil Alap
Egyéb szerv.egy.pályá.önr
Olimpiai sportolók tám.2 fő
Fúvószenekar egyenruha
Evangélikus Egyházközség
PKKE támogatás
2015. évi bérkompenzáció
Egyéb tartalék
2016.évi bérkomp., sz.ágazati pót.

1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
1.059.407 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
35.112.000 Ft
3.990.360 Ft
3.282.452 Ft
3.765.418 Ft
- Ft
1.000.000 Ft
350.000 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
3.280.077
Ft”

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 342.580.730 Ft
állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 236.137.337 Ft nem kerül
folyósításra.”
6.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
2016. június ……..

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a Rendelettervezethez:
1.§.
A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-,
változásával foglalkozik.
2.§.
A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi.
3.§.
A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-,
kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként.
4.§
A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként,
valamint a tartalék változását mutatja be.
5.§.
Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 3/1992. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Szentgotthárd név felvétele gazdasági,
társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási vagy egyéb szervezetek,
intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni cégek
elnevezéséhez: a „Szentgotthárd” vagy „Szentgotthárdi” elnevezés felvétele és használata e
szervezetek neveként. Ugyancsak e név felvételének számít a név látszólag eltérő, valójában
hangzásában ezzel egyező felvétele (ld. Szent Gotthárd, St. Gotthárd stb.) Ezekben az
esetekben azonban a névfelvétel elbírálása során az eset összes körülményeit mérlegelni kell.
Ez a megjelölés engedéllyel vehető fel illetve használható.
A 12. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott „név felvétele
és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhelye Szentgotthárd
közigazgatási területén van”.
Javasoljuk ez utóbbi szabálynak a hatályon kívül helyezését, hiszen nem látjuk aggályát egy
„Szentgotthárd térségi”, „Szentgotthárd környéki”, „Szentgotthárd melléki”, „Szentgotthárd
vidéke” megnevezés engedélyezésének, ha az egyéb jogszabályi feltételek a kérelmezőnél
fennállnak. Erre egyébként már mutatkozott is igény, és várható a jövőben is. Tulajdonképpen
büszkék lehetünk arra, ha a környező települések egyesületei, cégei úgy gondolják, hogy a
Szentgotthárd név feltüntetése szervezetük megnevezésében pozitív hatással lehet annak
működésére, mások általi megítélésére.
A garanciát arra, hogy nem kerülhet méltatlan helyen felhasználásra városunk neve, a
következő, jelenleg is hatályos szabályok biztosítják:
A rendelet 14. § (1) bekezdése alapján meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:
- a polgármester ugyanazon tevékenység gyakorlásához már névhasználati engedélyt adott;
- a folytatni kívánt tevékenység a polgármester megítélése szerint Szentgotthárd gazdasági
érdekeibe ütközik;
- a használat célja a polgármester megítélése szerint Szentgotthárd Város Önkormányzata
vagy Szentgotthárd lakossága nagy részének ellenérzését válthatja ki.
A 14. § (2) bekezdése szerint pedig a már kiadott névfelvételi vagy névhasználati engedélyt
vissza kell vonni, ha:
- a tevékenység gyakorlása illetve a névhasználat jogszabályba ütközik;
- a használat célja vagy módja Szentgotthárd lakossága jogát, illetve jogos érdekeit sérti vagy
veszélyezteti;
- a természetes személy jogosultat büntető eljárás során jogerősen elítélik;
- a név felvételére vagy használatára feljogosított szervezetet megszüntették, felszámolták.
Bár a jogalkotási törvény 6. §-a alapján az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi
önkormányzat közigazgatási területére, személyi hatálya pedig a helyi önkormányzat

146

közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre terjed ki, a gyakorlatban a szervezetek bírósági bejegyzéséhez
a törvényszék akkor is megköveteli a névhasználati engedélyt, ha nem az adott településen
van a szervezet székhelye.
Mindezekre tekintettel javaslom
rendeletmódosítás elfogadását.

a

Tisztelt

Képviselő-testületnek

a

mellékelt

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, nincs környezeti és egészségi
következménye. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. A
rendeletmódosítás elfogadásának szükségességét a fentiekben részleteztük. A szabályozás
elmaradása esetén a rendelet jelenleg hatályos szövege lesz továbbra is az irányadó. A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Szentgotthárd, 2016. május 24.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló
3/1992. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a városi címer, zászló és a Szentgotthárd név használatáról szóló 3/1992.
(IV. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …… év
…………… hó …-i ülésén fogadta el.

Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: A rendeletmódosítás elfogadásával a Szentgotthárd név felvétele és használata nem
kizárólag csak azok számára lesz engedélyezhető, akiknek székhelye Szentgotthárd
közigazgatási területén van.
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016.június 1-i ülésére
Tárgy: Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A
fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi
Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2016. évre az
intézményi térítési díjakat meghatározta, melyet a 14/2016. számú Társulási Tanácsi
határozatban a fenntartó elfogadott és ennek alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata a
módosítást a 13/2016. ( IV.27. ) sz. önkormányzati rendeletében elfogadott.
A módosított térítési díjakkal kapcsolatban az igénybevevők közül többen is fellebbezést
adtak be . A fellebbezések kapcsán az intézményvezető – kérésünkre - ismételten áttekintette
a jövedelmi sávokat, illetve a sávokhoz tartozó fizetendő térítési díjakat. Az elmúlt években a
jövedelmi sávokban nem történt változtatás, viszont a térítési díjak, ha csak minimálisan is, de
emelkedtek. Eddig nem érintette a legkisebb jövedelemmel rendelkező szolgáltatást igénybe
vevőket, ezért nem volt fellebbezés.
A 2016. május elseje óta hatályos térítési díjak miatt többen is jelezték, jóval magasabb a
fizetendő összeg. Közülük 3 fő tartozik az első jövedelmi sávba. Ennek alapján az
intézményvezető a 1. sz. melléklet alapján javasolja a 14/2016. számú Társulási Tanácsi
határozatban, valamint a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2016.
(IV. 28.) önkormányzati rendeletében szabályozott személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díjtábláját módosítani.
A módosított térítési díjak is 2016. május 01. időponttól kerülnek alkalmazásra, az ellátásra
jogosultak személyi térítési díjának felülvizsgálata már megtörtént, a díjfizetés az
intézménynél az igénybevételt követő hónap 10-ig történik.
Az intézményfenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
a módosítási javaslatot a 2016. május 26-i ülésén tárgyalja, határozatát a szentgotthárdi
bizottsági és testületi ülésen ismertetni fogjuk, amelyet – elfogadás esetén! –
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének kell újra rendeletbe
foglalni. (Évente két alkalommal módosíthatjuk a térítési díjakat, első alkalommal kötelezően
az adott év április 01-jéig, ezt követően még egyszer lehetséges – ez utóbbi történhet meg
most.)
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjainak” rendelet-tervezethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
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- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak.
Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása illetve a szociális étkeztetésének
biztosítása
- A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény és Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésében a szükséges
költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.
- Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető.
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV.30.) Önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelezi
az intézményt és a fenntartót.
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek, a rászorulók esetleg nem kapják meg a számukra fontos támogatást, nem veszik
igénybe a szolgáltatásokat, melynek egészségügyi következményei is lehetnek.

Jelen előterjesztés célja tehát a térítési díjak módosításának rendeletbe foglalása.
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet
módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2016. május 23.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyő
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint
módosul.
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. május 1.
napjától kell alkalmazni.

………………………………
Huszár Gábor
polgármester

………………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év
június 1-jei ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Szentgotthárd, 2016. ………………….
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.ÉTKEZTETÉS B./ pontja valamint
a 6. NAPPALI ELLÁTÁS B./ pontja a következők szerint módosul:
1. ÉTKEZTETÉS
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz
rendelt forint összegben.

A.
Sorsz.

B
Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1 - 31000
31001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

A
Sorsz.

B
Jövedelmi sáv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1 - 31000
31001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

Ebéd
Ft/adag
0
78,74
259,84
354,33
401,57
440,94
488,19

ÁFA
0
21,26
70,16
95,67
108,43
119,06
131,81

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Ebéd
Ft/adag
0
0
78,74
21,26
259,84
70,16
354,33
95,67
401,57
108,43
440,94
119,06
488,19
131,81

C
Ebéd szállítással
Összesen
Szállítás
Ft/alkalom
0
0
7,87
100
7,87
330
31,50
450
47,24
510
70,87
560
102,36
620

ÁFA

Összes

0
2,13
2,13
8,50
12,76
19,13
27,64

0
10
10
40
60
90
130

Összesen
0
100
330
450
510
560
620

6. NAPPALI ELLÁTÁS
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott jövedelmi sávokhoz
rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás
Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó
ÁFA
Bruttó
Nettó
ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
- 31000
39,37
10.63
78,74
21,26
30
50
3.
31001 - 42750
157,48 42,52
259,85 70,15
150
200
4.
42751 - 57000
165,35 44,65
354,33
95,67
160
210
5.
57001 - 71250
181,10 48,90
401,58 108,42
170
230
6.
71251 - 85500
188,98 51,02
440,95 119,05
180
240
7.
85501 196,85 53,15
488,19 131,81
190
250

Bruttó
0
100
330
450
510
560
620”
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Indokolás
1. §-hoz: Az egyes ellátásokra vonatkozó, 2016. május 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési
díj megállapításához szükséges kedvezményeket, mentességeket tartalmazza.
2. §-hoz: : Hatályba léptető rendelkezés.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: Ingatlan értékesítés Sztg. 0705/9; 070/16 és a 0696/10 hrsz. (Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság)
Tisztelt Képviselő- testület!
A Képviselőtestület 92/2016. számú határozata alapján elrendelte az alábbi táblázatban
szereplő
külterületi ingatlanokban lévő tulajdoni részarányának értékesítését, az
Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés
szerint a helyben szokásos módon az Őrségi Nemzeti Park által megajánlott vételáron:
Település

hrsz.

Szentgotthár
d
Szentgotthárd

0705/9

Szentgotthárd

0707/1
6
0696/1
0

Terüle
t
(ha)
4,6082

AK

Műv.
ág

tul.
részarány

erdő,ré
t és út
erdő, út

24/72

4,0206

10,7
1
8,44

1,3549

2,85

erdő

2880/792
0
1500/373
2

Önkorm
.
ter.
(ha)
1,5361
1,4620
0,5446

Eladási
ár (Ft)
1.193.50
0
1.372.90
0
400.800

Pályázati feltételek az alábbiak voltak:
Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. május 12.
Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 10 %-a a bánatpénz! A vételi szándék
bizonyítására megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni az
Önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747068-15421481-06530000 sz. számlájára
és az átutalásról szóló igazolást az ajánlathoz kell mellékelni. A bánatpénzre a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba
beszámít, míg a többi ajánlattevő bánatpénze a pályázat ügyében való döntést követő 8 napon
belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.
A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. májusi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az elbírálás közlését
követő 60 napon belül. A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon
belül egy összegben kell megfizetni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése és a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján
az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Önkormányzat az értékesítési ajánlatához a kötöttségét kizárja.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve
ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
A hirdetményt megjelentettük, a megadott határidőig egyedül Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság jelezte, hogy a vételi ajánlatukat a kiírt pályázat alapján továbbra is fenntartják.
(ajánlat 1. sz. melléklet).
A 296.720.-Ft bánatpénz befizetésre került.
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Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szentgotthárdi 0705/9 hrsz-ú,
4,6082 ha területű, erdő, rét és út művelési ágú, külterületi ingatlanban lévő 24/72 tulajdoni
részarányára, a 0707/16 hrsz-ú, 4,0206 ha területű, erdő, út művelési ágú külterületi
ingatlanban lévő 2880/7920 tulajdoni részarányára és a 0696/10 hrsz-ú, 1,3549 ha területű
erdő művelési ágú külterületi ingatlanban lévő 1500/3732 tulajdoni részarányára az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.) történő Adásvételi
szerződés megkötéséhez járul hozzá a 92/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati
kiírásban szereplő feltételekkel és vételárért. Így az egyes ingatlanok helyrajzi számai és azok
vételára:
hrsz
Eladási
ár (Ft)
0705/9
1.193.500
0707/16 1.372.900
0696/10 400.800
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. május 13.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
I. Lejárt határidejű határozatok:
234/2011. számú képviselő-testületi határozat
Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához tartozó Ifjúsági Cselekvési Terv célul tűzte
ki, hogy civil szervezetek, egyházak, intézmények szervezésében nyaranta táborok
szerveződjenek gyermekek számára. Az előző évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a
lehetőségeket.
2016. nyarán információink szerint az alábbi táborok szerveződnek:
Tábort szervező
PKKE

Tábor címe
Hagyományörző tábor

Tábor ideje:
Tábor költsége
2016.07.11
– 15.000.-Ft
2016.07.15.
PKKE
Kalandtábor
2016.07.18 – 2016. 15.000.-Ft
07.22.
PKKE
Művészetkostolgató
2016.08.08
– 15.000.-Ft
tábor
2016.08.12.
Móra Ferenc Városi Nyári olvasótábor
2016.06.20 – 2016. 12.000.-Ft
Könyvtár és Múzeum
06. 24.
Móra Ferenc Városi Német
Nemzetiségi 2016.07.04
– 15.000.-Ft
Könyvtár és Múzeum ifjúsági tábor
2016.07.08.
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi Kézműves tábor
2016. 07. 18 – 15.000.-Ft
Könyvtár és Múzeum
2016.07.22.
(Rábafüzes Fiókk.)
Móra Ferenc Városi Olvasó tábor
2016.08.22
– 12.000.-Ft
Könyvtár és Múzeum
2016.08.26.
Családés Menő Manó tábor
2016.06.20
8.000.-Ft
Gyermekjóléti
2016.06.24.
Központ
Szentgotthárd
és Rábahídvég
2016.07.04
– 14.500.-Ft
Térsége Iskola Arany ( Csodaszarvas tájpark 2016.07.06.
János 1-4. Évfolyamos )
Általános Iskolája
Szentgotthárd
és Művészeti tábor
2016.08.13
– 30.000.-Ft
Térsége Iskola Takács Balatonszárszó
2016.08.19.
Jenő AMI
St.Gotthard
Nyári élmény tábor
hetente 2016. június 16.900.-Ft
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Spa&Wellness
Róm. Kat. Egyház Hittan tábor
Plébánia
Evangélikus Egyház
Hittan tábor

20-tól 2016.08.19-ig
2016. 06.27 – 2016. 12.000.-Ft
07.01.
2016.
06.20
– átlag 7.000.-Ft
2016.07.01.

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 2016. évre a helyi iparűzési adó bevétel esetében a
Képviselő-testület de minimis támogatásban részesítette a vállalkozó háziorvosokat. Helyi
rendeletünket a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (TVI), mint az állami
támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezethez, hogy adjon állásfoglalást a
helyi iparűzési adórendeletünk megfelel-e a fenti EU-s előírásoknak. A válasz megérkezett, a
helyi iparűzési adórendelet - tervezetünk alkalmas a kihirdetésre, életbe léptettük.
2/ Bérleti díjak, térítési díjak felülvizsgálata folyamatos. 2016. évben az alacsony infláció
miatt nem került sor emelésre. A lakások bérleti díjának emelése 2016. április ülésen
megtörtént.
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása. (Tájékoztató az adóügyeknél)
4/ 2015. évi zárszámadás elfogadása a Képviselő-testület áprilisi ülésen megtörtént.
Eszközök elhasználódási fokát az előterjesztés az előző évekhez hasonlóan tartalmazza.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban.
A líkvídításí terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
6/ A költségvetés tervezése során elkülönített tartalék képzése a pénzügyi egyensúly hosszabb
távú fenntartásához. A 2016. évi önkormányzati költségvetésben egyensúlyi tartalék
képzését forrás hiányában a Képviselő-testület nem képzett.
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, melyet a két ülés közti anyagban tárgyal
a Képviselő-testület.
8/ A Képviselő-testületnek havonta három évre kitekintően be kell mutatni az Önkormányzat
kötelezettségeit, s azok finanszírozási forrásait. A januári költségvetési tervezetben
benyújtásra került.
9/ Adósságot keletkeztető ügyletek – fürdő kezességvállalás- a tárgyévben előírt kötvény tőke
és kamat összege, valamint a szociális étkeztetés feladatellátáshoz beszerzett gépjármű lízing
az aktuális költségvetésben tervezve van. Emiatt a Képviselő-testület a 2016. évi
önkormányzati költségvetés elfogadása során hoz határozatot/dönt az előzetes adatszolgáltatás
benyújtásáról. Költségvetési előterjesztés 2. határozati javaslat. A Képviselő-testület 20
db lakás kialakításához szeretne beruházási hitelt felvenni. Erről az előzetes
adatszolgáltatás benyújtásra került a Kincstárhoz.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.
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23/2016. számú képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület a fenti számú határozattal felkérte a TDM elnökét a turisztikai fejlesztési
projektterv dokumentum folyamatos pontosítására, bővítésére azzal, hogy ennek alakulásáról
negyedévente tájékoztatást kér.
A TDM erről szóló beszámolója az előterjesztés 2.számú mellékletét képezi.
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2016. május
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:
Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek, bejelentések száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi, megszünési eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásulvételi eljárások száma:
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavételi
engedélyek, használatbavétel tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:

1
1
1
1
1
1
2
0
1

Két ülés között történtek
2016. május


A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel, az ENERIN
Sümeg Energetikai Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént. A beruházás során a város
területén 1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül sor. A mun katerület
átadá-átvétel 2016. május 18-án megtörtént. A teljesítés határideje a kivitelezéshez
szükséges valamennyi engedély és hatósági hozzájárulás beszerzését követő 2 (kettő)
hónap, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap.



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. április 22-én
megtartott ülésén többek között döntött a Széchenyi István Általános iskola épületében a
vizesblokk felújítás II. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról. Az
ajánlattételi határidő 2016. május 11. (szerda) 10:00 volt. Az ajánlattételre felkért öt
gazdasági szereplő közül három nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett ajánlatok értékelése
folyamatban van. A kivitelezés határideje: 2016. augusztus 15. A Közbeszerzési Bizottság
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2016. május 17-én megtartott ülésén döntött az útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u.,
ill. Akác utca), illetve a Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárások megindításáról. Az ajánlattételi határidő: 2016. május 31. (kedd) 10:00, illetve
10:30. A teljesítés előírt határideje: 2016. szeptember 15. amely egyébként értékelési
szempont is az eljárásban.


A közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó 2016. április 29-én, illetve
2016. május 02-án végzett bejárásain 12 db közvilágítási lámpatest javítását végezte el.
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.



A közlekedési hatóság által engedélyezett terveknek megfelelően egy beszerzési eljárás
eredményeképpen szerződést kötöttünk a Szentgotthárd, Alkotmány úti autóbuszöbölpár
kivitelezési munkáira. A munkaterület átadás-átvételére 2016. május 24-én került sor. A
kivitelezés határideje: 2016. június 30. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörténtek a város területén különböző útfenntartással kapcsolatos feladatok ellátása
(kidöntött, megrongált közúti jelzőtáblák helyreállítása (Ferkasfa buszforduló, Jakabháza,
Hunyadi J. utca stb.). Kivitelező: SZEt Szentgotthárdi Kft.



Folyamatban van az idei úthibák javításával (kátyúzással) kapcsolatos megállapodás
megkötése. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Megbízást adtunk a Szentgotthárd-Farkasfa, Hegyi utca felső személygépjárművel
nehezen járható 230,00 fm szakaszának útkarbantartási munkálataira. Teljesítés
határideje: 2016. június 30. Kivitelező: Nagy Bull Gold Kft. Kömlő



Megbízást adtunk tavalyi a vis maior támogatásból kialakított új útburkolatok védelme
érdekében a vis maior támogatásból nem megvalósítható, hiányos csapadékvíz-elevezetés
kialakítására, illetve lokális helyeken az útpályaszerkezet megerősítése a későbbi
károsodások elkerülése végett Szentgotthárd, Felsőpatak utca, Erdei utca, illetve
Zöldlomb utca csapadékvíz-elvezetési, illetve új útalap építési munkálataira. Teljesítés
határideje: 2016. június 30. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg
Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. május

Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege április 1-én:
Bevételek április 1- április 30.:

456 330 704 ,- Ft
56 357 798 ,- Ft
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Kiadások április 1- április 30.:
Elszámolási számla egyenlege április 30-án

135 520 970 ,- Ft
377 167 532,- Ft.

2015. évvégén az Állami Számvevőszék vizsgálódott az önkormányzat 100%-os tulajdonú
Gotthard Therm Kft-jával kapcsolatosan. Az önkormányzati rendeleteket, a Kft-vel
kapcsolatos testületi döntéseket (tagi kölcsön, kötvény) vizsgálta. A Kft-nél az előterjesztés
időszakában folyik a vizsgálat. Első ellenőrzéssel kapcsolatos megbeszélésre december 11-én
került sor. A megbeszélésen „nyers” jelentést, jegyzőkönyvet sem tekinthettünk meg. Az
ellenőrzésről az előterjesztés időpontjáig egyéb információval nem rendelkezünk.
Beszámolók, jelentések:
-

-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves)
2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások
MÁK felé adatszolgáltatások küldése: 22016. évi költségvetési jelentések,
mérlegjelentések. Kincstár által jóváhagyásra került.
Analitikák, kataszteri nyilvántartások
A fenti jelentések, adatszolgáltatások Sztg önkormányzat, Apátistvánfalva önkormányzatok , Társulás és intézményeik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.
Továbbítása Kincstár felé.
Segélyek kifizetése- elszámolása
Ágazati pótlékok igénylése, elszámolása
Bankoknak adatszolgáltatás: Erste Bank Zrt, Otp Bank Nyrt)

Adóhatósági munka:
Az 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. Jelentős
ügyfélforgalommal tellett a január az Adóirodában: a szentgotthárdi lakosok parkoló
igazolványának kiállításához adóigazolások kiadása miatt.
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 adóértékbizonyítványok 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.
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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:
-13/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete:
a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása változtatást nem igényel.
-14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete:
a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, értelemszerűen módosítást nem
igényel.
IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. április
Lábodi Gábor:
- A Szabadság ligetben az ivóvízvételi hely kiépítésének lehetőségét megvizsgáljuk.
- Az Arany János iskola előtti padka kőzúzalékkal történő kátyúzását megrendeltük.
- A Lipa Hotel melletti padka megerősítését, árok karbantartását megrendeltük
Dömötör Sándor:
- Az Alkotmány utcai buszöböl építés munkaterület átadása 2016. 05.24.-én
megtörtént. A kivitelezés várható befejezése
- A Deák Ferenc utcai volt hotel ügyében a tulajdonossal május 24.-ére tárgyalást
kezdeményeztünk.
Dr. Haragh László:
- A Kethelyi úti elhagyott épület tulajdonosát az ingatlana karbantartására felszólítjuk
- A Duxler u 13. előtti árok vízelvezetését a csatlakozó szakaszok karbantartásával
kívánjuk biztosítani.
Rábafüzesi városrész önkormányzati ülésén felvetett műszaki problémákra válasz :
- A felújított utak padkáit garanciában kijavítják
- A Toldi u elején levő híd javítását megrendeltük
- A buszmegállóban és az Óvoda épületén a csatornák javítását a SZET kft-től
megrendeltük
- Az elhanyagolt ingatlanok karbantartására a tulajdonosokat felszólítjuk.
Szentgotthárd, 2016.május 25.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. június 1-én

CÍME
SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1F: 242.550,Elnyert
2F:
Elszámolható
támogatás:
3.045.000,költségek –
132/2009.
1F:
nettó:
179/2010.
1.374.450,- Ft ÁFA (25 %):
1F:1.617.000,2F:
1F: 404.250,2F: 30.450.000,27.405.000,2F:
Ft
7.612.500,-

SzentgotthárdFarkasfa
165/2012.
településrész
Belügyminisztérium
182/2012.
ívóvízminőségjavítása
EU-Önerő Alap
Svájci-magyar
Együttműködési
Szentgotthárd-Luzern
Program
energiaváros projekt Testvértelepülési és
Partnerségi
Pályázati Alap

ELNYERT
ÖSSZEG

57/2011.

3.045.000,- Ft

3.045.000,- Ft

20.000.000,- Ft

18.000.000,Ft

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Nyert!

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént. Záró
2.000.000,projektjelentés benyújtása
Ft
került. Kifizetés megtörtént.
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CÍME

KIÍRÓ
NYDOP-4.1.1/B-112011-0006

Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

Konzorciumi
pályázat:
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Szentgotthárd térségi
Kétvögy,
közösségi közlekedés
SzakonyfaluKonzor
fejlesztése
ciumi pályázat:
NYDOP-3.2.1/B-12
konzorcium vezetőSzentgotthárd
tagok: Vasi Volán,
Gysev, Alsószölnök,
Felsőszölnök,
Kétvögy,
Szakonyfalu

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
Igényelt
támogatás
Önkormányza
Önk.
önk.:
t:
projektrész: 117.103.547,13.011.505,Ft
130.115.053,Vízügy:
Teljes:
0,304.702.173,Teljes:
Ft
317.713.678,-

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

268/2011.

20/2013.

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Műszaki tartalom
módosítási kérelem
elfogadásra került. Határidő
módosítási kérelmet nov.
30-ra elfogadták, szállítóiról
0,utósra váltási kérelmet
El nem
elfogadták.
számolható
projekt lezárult, kifizetési
költség a Vasi kérelmek beadási határideje
215.598.919 Ft 198.365.124Ft
Volán
december 30.
finanszírozása
Záró elszámolás és
által valósul
beszámoló benyújtása
meg.
történik.
A projekt záró ellenőrzése
megtörtént, korrekcióra
április 24-ig van lehetőség
(érintettek: ÉNYKK, GYSEV,
Szakonyfalu)
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CÍME
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-Széchenyi
István Általános
Iskola
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP-20124.10.0/A.-SZEOB
Óvoda+Bölcsőde

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

44.702.019,-

24.132.178,-

ELNYERT
ÖSSZEG

44.702.019,-

SAJÁT ERŐ

7.888.590,-

LEADER

134/2013

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént. Záró
kifizetés megtörtént.

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött,
Záró kifizetés megtörtént.

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.

24.132.178,-

8.000.000,Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

MEGJEGYZÉS
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1.289.050,Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

0,-

25 000 000,-

0,-

MEGJEGYZÉS
Nyert! Kivitelezés és az
átadó ünnepség is
megtörtént. Az utolsó
kifizetési kérelem 2015.
júniusában pozitív
elbírálásban részesült. Az
összeg a Horgász Egyesület
számlájára érkezett akik ezt
követően továbbították
felénk a korábban
kölcsönként biztosított
összeget.
A pályázat részben
támogatást nyert. A
megvalósítás megtörtént.
Az első kifizetési kérelem
pozitív elbírálásban
részesült. Az összeget
átutalták már.
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CÍME

Leader gyógynövény

KIÍRÓ

Leader

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

-

500.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

393.700,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

106.300,-

Pályázat egy része nyert
csak. Gyógynövénykert
marketingköltségre
nyertünk el kizárólag
támogatást, amit
megvalósítottunk (előadás
és ehhez kapcsolódó
projektelemek). A
gyógynövénykert
kivitelezését a főpályázó
kezdte el pályázaton kívül
megvalósítani számunkra. A
kifizetési kérelem
benyújtásra került, ami
elfogadásra is került a
Támogatáskezelő által 5%os csökkentéssel, melyet
már el is utaltak
számunkra.
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CÍME

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1/

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

231/2012.
111/2013.
192/2013.

364.093.650,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1477/2014. (VIII.27.)
Korm.hat. alapján a projekt
KEHOP finanszírozásban
részesül.
Konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötésre
került a NEFPI-vel. Pályázat
beadása 2015 augusztus 14-én
várható.
1477/2014 Korm rend. szerint
a projekt elszámolható
összköltsége nettó 355
197 880 Ft, a támogatás
intenzitása 84,397699 %. A
projekt irányító hatóság által
javasolt támogatási összege
nettó 299 778 838 Ft.
307.689.938,- 56.403.712,Támogatási Szerződésének
megkötéséhez szükséges
nyilatkozatok feltöltése
megtörtént az Elektronikus
Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszeren
(EPTK) keresztül. Időközben
megkezdődött a FIDIC Mérnök
és Műszaki ellenőr
közbeszerzése, amely eljárás
sikeres lezárását követően
megtörténik a Kivitelezési
Szerződés (Ajánlati)
Felhívásának megjelentetése.
Aláírt Támogatási Szerződést
elektronikusan megkaptuk.
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CÍME

KIÍRÓ

A hátrányos
helyzetűek társadalmi
Miniszterelnökség
integrációjának új
ÁROP-1.A.3-2014esélyei a
2014-0050
Szentgotthárdi
Járásban

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

2014. november 6-i nappal
a Közreműködő Szervezet a
pályázatot befogadta és
tartalmi ellenőrzésre
bocsájtotta. A pályázatot a
Támogató 2015.07.03-án
kelt támogató levél szerint
támogatásban részesítette.
A pályázat
megvalósításának
határideje 2015.11.30. A
pályázat keretében 7
kerekasztal ülést, 3
disszeminációs fórumot, 3
energiatakarékos
lakásüzemeltetés lakossági
fórumot, 1 esélyegyenlőségi
napot kell megszervezni a
Járás településeinek, civil
szervezeteinek, oktatási
intézményeinek, stb.
bevonásával. November 30án a projekt lezárult,
kifizetési kérelmeket
december 31-ig lehet
beadni. Záró kifizetési
kérelmet beadtuk.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
1.500.000,-

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program)

SZEOB Játékvár
TOP-1.4.1-15-VS1Óvoda bővítése és
2016-00019
energetikai felújítása

103/2016.

150 000 000,-

26 647 200,-

MEGJEGYZÉS
Digitális terepasztal szlovén
nyelvű fejlesztése.
A támogatás felhasználásának
véghatárideje 2016. június 30.
A pályázati összeg 2015.09.02án megérkezett az
Önkormányzat számlájára.
Kivitelezővel kapcsolatfelvétel
megtörtént. Az előzetes
árajánlatok alapján 214.500 Ft
önerő szükségessé válhat
2016-ban.
A pályázat 2016.05.23-án
benyújtásra került.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. június 1-én
ELNYERT
CÍME
KIÍRÓ
HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

A projekt zárása megtörtént
2012-ben, a fenntartási időszak
zajlik. A pályázat keretében
kapott előlegből 3819.03,- EUR
8.744.-euro nem került felhasználásra, ezt
2015. júliusában visszautaltuk
a Miniszterelnökség számára a
finanszírozási
szerződés
alapján.

174.908.-euro
Lelki egészség
megőrzése

SzlovéniaMagyarország
2007-2013

A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
NRSZH
191/2008.
(VII.30)
Kormányrendelet
alapján benyújtott
Támogató Szolgálat
pályázat
A
támogató
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
rendjéről
szóló
191/2008.
(VII.30) NRSZH
Kormányrendelet
alapján benyújtott
a Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
szolgáltatás pályázat

165/2008.
Önk.

nyert

8.500.000.Ft/év

8.500.000.Ft/év

43/2011

-

8.150.000.Ft/év

43/2011

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól

8.150.000.Ft/év

-

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól
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CÍME
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
pályázat

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

KIÍRÓ
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
„NYDOP-5.1.1/B11
Szociális
alapszolgáltatások
és gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
68/2009.

47/2011. TT
határozat

1.688.280.Ft/év

87.940.705.-

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
ÖSSZEG
1.688.280.Szerződés 2015. december 31Ft/év
ig szól.
Kivitelezés
befejeződött.
Műszaki átadás-átvétel: 2013.
10% + az
november 15-én zajlott le.
óvodai feladat Ünnepélyes
projektzáró
79.146.634.
ellátási hely
rendezvény: 2013. december
-Ft
felújításának 11-én.
Záró
beszámoló
költségeinek benyújtásra került, elbírálása
100%-a
folyamatban. Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént március
13-án.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
-

Egészségre nevelő és
69/2012. KT
szemléletformáló
határozat
életmódprogramok a
TÁMOP-6.1.2/11/3
Szentgotthárdi
20/2012. TT
kistérségben
határozat

ELNYERT
ÖSSZEG
-

SAJÁT ERŐ

100%
támogatási
intenzitású

MEGJEGYZÉS
Nyert!
Programok megvalósítása
megtörtént. Konzorcium
partnerként vettünk részt a
projektben, minden kifizetési
kérelmünk pozitív elbírálásban
részesült. A projektzárásra
2015. augusztus 31-én került
sor. Szinte minden
vállalásunkat maradéktalanul
teljesíteni tudtuk, jelenleg a
fenntartási időszak zajlik a
Rendelőintézettel és a
Falugondnoki Szolgálattal
közösen.
Helyszíni ellenőrzésre került sor
2016. április 13-án, ami a
Rendelőintézetnél tapasztalt
hiányosságok miatt
félbeszakadt, ezért a
közeljövőben ismét
megtörténik az ellenőrzés. A
minket érintő számlák
ellenőrzése során nem merült
fel probléma.
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CÍME

Közbiztonság
növelését szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatása

KIÍRÓ

Belügyminisztériu
m

ELNYERT
ÖSSZEG
23.737.379,- 13.393.066,-

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került 2014
decemberében. A térfigyelő
kamerákat a T-Systems
10.344.313,üzembe helyezte. Összesen 15
kamera került kihelyezésre.
Pénzügyi elszámolás és
beszámoló benyújtásra került a
BM felé.
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CÍME

1. világháborús
szobor felújítás

KIÍRÓ

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

ELNYERT
ÖSSZEG
1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

206/2015

SAJÁT ERŐ

578.610,- Ft

MEGJEGYZÉS
A pályázat keretében az
elhanyagolt, forráshiány miatt
nem megfelelően gondozott
első világháborús emlékművek
állagmegőrző karbantartására
és felújítására lehetett
pályázatot benyújtani.
Szentgotthárd 2015. október
13-án beadott pályázata a
rábakethelyi Brenner János tér
316 hrsz. 1. világháborús
szobor felújítására vonatkozik.
Pályázat NYERT! Azonban a
kivitelezés eredeti határideje
2015. december 31. volt, de
tájékoztatást a döntésről csak
2015. november 27-én
kaptunk, így kérvényeztük a
határidő meghosszabbítását a
kültéri munkálatokra való
tekintettel, március 31-re
vonatkozóan jóváhagytak
számunkra. A pályázat
elszámolása folyamatban van.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
350.000 €

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

Kolostorkönyvtár
felújítása
SI-HU
SzlovéniaMagyarország

52.500 €

MEGJEGYZÉS
A projekt magába foglalná a
fagerenda födém, a
mennyezetkép és az oldalfalak
díszítőfestésének restaurálását,
illetve az ablakok, ajtók és a
hajópadlók rekonstrukcióját is.
Szlovén partnerekkel Maribor
vezetésével, illetve a Móra
Ferenc Városi Könyvtár és
Múzeummal és a Pannon Kapu
Kulturális Egyesülettel közösen
vennénk részt, melyben a
kolostorépületünk ciszter
könyvtárának felújítása
történhetne meg. A pályázat
benyújtásra került, ennek
elbírálása folyamatban van.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
94.605,50 €

Refektórium
felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

Városi Gondozási
Központ gépjármű
és nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

14.191 €

7.900.000 Ft
gépjármű
beszerzés
149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

MEGJEGYZÉS
Közösen nyújtunk be
pályázatot szlovén oldalról
Apace, Szent András, Szent
Anna, Lenart településekkel,
illetve a Szlovén
Örökségvédelmi Intézettel,
magyar oldalról pedig pedig
Őriszentpéter városával. Ennek
a projektnek a keretében sor
kerülne a Refektórium
épületének oldalsó
faburkolatának
visszaállítására és
restaurálására (lásd: I.
számú melléklet), illetve ehhez
kapcsolódóan - kötelező
elemként - egy kvízjáték is
kidolgozásra kerülne az
idelátogató turisták számára a
Refektórium kapcsán, a ciszter
hagyományokra vonatkozóan.
A pályázat benyújtásra került,
ennek elbírálása folyamatban
van.

elbírálás alatt
0 Ft

A pályázat benyújtási
határideje 2016. április 11.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. június 1-i ülésére
Tárgy: Lakáskoncepció felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Az elfogadott lakáskoncepció megvalósulása
Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 291/2005. sz. határozatával lakáskoncepciót fogadott
el, amely megvalósulásáról évente kell beszámolni. A lakáskoncepció erre a hivatkozásra
kattintva érhető el:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/lakaskoncepcio-2015--4521.doc
Szentgotthárd Város Önkormányzatának lakáskoncepciója a legnagyobb figyelmet az
önkormányzati tulajdonú bérlakásokra fordítja. Szükségesnek látta az önkormányzati
bérlakásokra vonatkozó szabályozás átalakítását. Az előterjesztésben áttekintjük a koncepció
előírásait, majd pedig azok teljesüléséről számolunk be.
A koncepció teljesüléséről:
(a koncepcióban megfogalmazottakat színes betűvel közöljük)
1.) Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen
rászorulók számára utalhatók ki. A szociális bérlakások a szociális ellátás részét
képezik. Ennek megfelelően a szociális lakás a szociálisan rászorultak segítését
szolgálja. Erre tekintettel a szociális alapon kiutalt bérlakások bérlőinek
jövedelmi-vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők
jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített nyilatkozata.
Az önkormányzati bérlakások szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorulók
számára utalhatók ki.
Jelenleg szociális alapon 40 db. lakásigénylést tarunk nyilván, amelyek közül 5 db.
lakásigénylést nem szentgotthárdi lakhellyel rendelkező lakos nyújtott be.
Szociális szintet meghaladó jövedelem miatt 6 db, munkakörhöz kapcsolódóan pedig 11 db.
lakásigénylést tartunk nyilván.
Megüresedő lakás kiutalásakor továbbra is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy lehetőleg
a régebb óta lakásigényléssel rendelkező személyek részére történjen meg a lakás kiutalása
(természetesen a lakásigénylővel együttköltöző családtagok számához, a rendelkezésre álló
szobák számához igazodóan és a rászorultság figyelembe vételével). 2015-ös évben 3 db.
lakás szociális, 1 db. piaci alapon került kiutalásra, továbbá 3 minőségi lakáscsere került
megvalósításra.
„A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői” című bekezdésben a jövedelmi
határokat javasoljuk megváltoztatni, mivel azt a Testület a lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29.) önkormányzati rendeletében a márciusi ülésen megváltoztatta.
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 76.630.-Ft helyett a lakások bérletéről szóló
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rendelettel összhangban 81.995.-Ft-ban határozzuk meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő
feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek,
35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és nyugdíjasok esetében a
jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
A 9/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szociális alapon, költség
elven és piaci alapon bérbe adott lakások bérlőinek jövedelmi-vagyoni helyzetét évente
felül kell vizsgálni – ennek módja a bérlők jövedelmi – és egyéb viszonyairól készített
nyilatkozata.
A bérlők jövedelmi helyzete a lakások bérletéről szóló rendeletünk alapján az idei évben is
felmérésre került. A SZET Szentgotthárdi KFT., mint ingatlankezelő (továbbiakban:
ingatlankezelő) által a kitöltendő űrlap a februári hónapban a Lakások Bérletéről szóló
rendeletben leírtak alapján kiküldésre került, amelyet a bérlőknek március hó 31-ig kellett az
ingatlankezelő részére visszajuttatniuk.
A bérlők jelentős része a megadott határidőn belül teljesítette ezirányú kötelezettségét. Azon
bérlőknek, akik elmulasztották benyújtani a szükséges dokumentumokat, ismételten
kiküldésre került a felhívás. Amennyiben ezt követően sem pótolják hiányosságukat, úgy
2016. április 1-től visszamenőleg - a lakások bérletéről szóló rendelet szerint a lakbér mértéke
100%-kal megemelkedik.
Néhány esetben a beérkezett igazolások alapján ebben az évben is vannak ellentmondások az
igazolt jövedelmek és „rezsiszámlák” összege között, amit a bérlőnek tisztáznia kell az
ingatlankezelő felé.
A jövedelmi viszony felmérését követően megállapított lakbérek módosítását
ingatlankezelő közli a bérlőkkel.
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A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük
alapján a szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális
alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a
bérlő a bérlakásból kiköltözik vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a
továbbiakban.
Ezt azok számára tartanánk fenn, akik szociális bérlők voltak, időközben a jövedelmi
helyzetük megváltozott (javult) de a lakást nem kívánják visszaadni. Itt a lakbérek jelentősebb
emelésével lehetne a problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem szociális
bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők lehetnének, tehát
megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú (minőségű)
lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.
Ezen lakásbérletek ügyében a Képviselő-testület a 2015. októberi ülésén döntött, s a lakások
bérletéről és a lakbérek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításával ezen
bérlők helyzete is szabályozásra került. Ezért a 2. sz. mellékletben a lakáskoncepció
módosításában ez a rész módosításra kerül.
Piaci alapon létrejött lakásbérletek:
A szociális bérlakás igények kielégítésén kívül lehetőség van lakások piaci bérleti
díjakért való bérbeadására is. Erre csak összkomfortos, komfortos gázkonvektoros
179

fűtésű és elsősorban 1994. január 01. után épült lakások esetében van lehetőség. A
lakbérük teljesen piaci alapú vagy ahhoz nagyon közeli.
- A piaci alapon létrejött lakásbérleteknek a következő időszakban nagy jelentősége lehet –
elsősorban a Szentgotthárdon megvalósuló ipari fejlesztések következtében megnövekedett
bérlakás igények miatt, másrészt azért, mert egyre többen érkeznek Szentgotthárdra azzal,
hogy ők Auszutriában vállalnak munkát és ezért Szentgotthárdon szeretnének lakni.
2014. szeptemberében megtörtént a Kethelyi, volt határőr laktanya birtokba adása, ahol
alapvetően szociális lakások kialakítására nyílt lehetőség, mivel a Laktanya ingyenes
tulajdonba adásáról szóló Megállapodás kötelezettség vállalásaként a tulajdonba adás feltétele
volt a szociális lakások kialakítása. A szociális lakások kialakításához szükséges kiviteli
tervek elkészültek, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.
A Testület 2015. márciusában döntött arról, hogy átmenetileg a Szentgotthárdon működő
vállalkozások munkaerővel kapcsolatos problémáját segít orvosolni akként, hogy a laktanya
épületében kialakítandó lakásokat munkások elszállásolásához használja fel, melyek
későbbiekben szociális lakásként funkcionálhatnak. Első körben 20 db. lakás kialakítása
lehetséges, ahol 1-2 hálószobával kialakítandó lakásokban kb. 80 fő elszállásolására lesz
lehetőség. A lakások átadására kb. 2017 év elején kerülhet sor.
Szentgotthárd Város Önkormányzata kezdeményezte a Rábafüzesi volt határőr laktanya
térítésmentes tulajdonba adását is. Itt a tulajdonba adást megelőzően az ingatlant meg kellett
osztatni, ami megtörtént, ahogy az ingatlan belterületbe vonása is. A következő lépésben
épület feltüntetésére lesz szükség, s majd ezután történhetne meg a tulajdonba adás. Ez a
vagyonátadási folyamat azonban tudomásunk szerint a tulajdonos részéről egyelőre le lett
állítva.
2.) A lakbért a lakás használatának ellenértékeként kell fizetni, a befolyó lakbér pedig

elsősorban a bérlakások felújításának a fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha a
bérlakásban lakó vállalja a lakásnak az 1993. évi LXXVIII. Tv. 91/A §. 17. pontjában
meghatározott felújítások elvégzését (a központi berendezések felújítása – pl. központos
fűtés berendezései, víz- csatorna- és gázvezeték, elektromos vezetékek. Stb.), akkor a
felújítás fejében a költségeket „lelakhatja”. További feltétel: a felújításhoz előzetes
hozzájárulás kérése az önkormányzattól; a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor
a megtekintés-ellenőrzés lehetővé tétele, a munkálatok értékének számlával való
igazolása; a befejezést követően a „lelakásról” külön megállapodás kötése.
A lakások bérletéről szóló rendeletünk tartalmazza, hogy a bérlő a lakását felújíthatja,
korszerűsítheti. Ebben az esetben az ingatlankezelő és a bérlő külön megállapodást köt.
A 2015-es évben 3 megállapodás született.
4.) A jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata során a jövedelemigazolásokon túl a
lakásigénylő/bérlő havi rezsi számláit is ellenőrizni kell. Amennyiben a rezsiköltség
magasabb a kimutatott jövedelemnél, úgy elsősorban a rezsiköltség alapján kell
megállapítani (vélelmezni) a jövedelmet
A szociális alapon bérbe adott lakás kiutalásakor, a lakásbérleti szerződés megkötésének
előfeltétele a szociális helyzet felmérése, amely minden esetben megtörténik, nemcsak az
igénylés benyújtásakor.
5.) A szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan a Vas Megyei Kormányhivatal
Szentgotthárdi Járási Hivatala Okmányiroda és a lakásügyeket intéző Városüzemeltetés
folyamatosan egyeztetni köteles. A hivatal a szociális lakásra jogosultak és szociális
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lakásra nem jogosultak lakásigényléseit nyilvántartja. A kérelem beadásakor az igénylő
szociális helyzetét közösen fel kell tárni. Ugyancsak közösen kell megvizsgálni a szociális
helyzetet a lakás kiutalása előtt.
Az együttműködés a Városüzemeltetés és a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi
Járási Hivatala Okmányiroda között folyamatos.
6.) A jelenleg szociális alapon lakást bérlők, de szociális bérlakásra nem jogosultak
esetén az átmenetre (a magasabb, nem szociális alapon megállapítandó bérleti díj
megállapításáig) hosszabb átállási időt kell biztosítani abban az esetben, ha a bérlő
öregségi nyugdíjas.
Amennyiben ilyen helyzet kialakul, a leírtakat betartjuk.
7.) A lakáseladások kapcsán az 1. pontban említett piaci lakbérekért bérbe adott lakások
értékesítése esetén a lakás ellenértékeként ténylegesen kifizetendő összeg a lakás teljes
piaci forgalmi értékénél kevesebb összeg nem lehet.
Piaci lakbérért bérbe adott lakás nem került értékesítésre.
8.)
a) A lakbérek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott bérleti díjon felül a
bérlőnek ki kell fizetnie az általa bérelt lakásra eső üzemeltetési költséget, mely
kötelezettséget a bérleti szerződésben is szerepeltetni kell.
A SZET Szentgotthárdi Kft. a többletbevételekre tekintettel köteles a lakások
karbantartására és felújítására a jelenleginél nagyobb összeget fordítani. Ennek
tervezett nagyságát és a felhasználás helyét az éves lakásfelújítási és karbantartási
tervben külön soron kell szerepeltetni „bérlői többletbefizetésekre tekintettel
végzendő karbantartások, felújítások” címén.
b) Az önkormányzati lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó
lakbérek 1/3-át kötelezően lakásfelújítási célra kell elkülöníteni. Az összeg
felhasználására évente a SZET Szentgotthárdi KFT-nek tervet kell készíteni. A
tervet a Városüzemeltetéssel egyeztetni, illetve jóváhagyatni szükséges
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a lakások
bérletéről szóló 12/2001 (III. 29.) önkormányzati rendelet 2011. márciusi testületi ülésen
módosításra került, melyben a Testület rögzítette az üzemeltetési költségre vonatkozó
szabályokat, ill. annak bevezetésének az ütemezését. A Közszolgáltató Vállalat 2011 július
1-i lakásbérleti díj módosítással együtt kezdte el az üzemeltetési közös költségek arányos
részének beszedését. 2012. június 30-ig az üzemeltetési költség 1/3-a, majd azután 2/3-a lett,
s 2013. július 1-től pedig 100% kerül a bérlőktől beszedésre.
A lakbérek és üzemeltetési költségek befizetésének rendje 2013. és 2014. márciusában a
lakások bérletéről szóló rendelet módosítással rögzítésre kerültek.
A 2015. január – 2015. december közötti időszak alapján a SZET Szentgotthárdi Kft.
tájékoztatása szerint az előírás 35.610.000,-Ft volt. A tényleges lakbér bevétel: 34.724.034.Ft
A SZET Szentgotthárdi Kft. korábbi ügyvezetője, Karsai Gábor 2015-ös évre vonatkozóan, a
2015. május 28-i ülésre beterjesztett Beszámoló mellékletét képező „SZET Szentgotthárdi Kft.
intézkedési terve Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, a SZET
Szentgotthárdi Kft. által kezelt ingatlanok karbantartásáról és felújításáról” című anyagban
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tájékoztatta a T. Testületet a 2015-ös évben tervezett karbantartási, ill. felújítási munkákról,
melyek összértéke: 9.579.729.-Ft.
„Elkülönítés
A 146/2014. (VI.25.) Képviselő-testületi határozat kimondja, hogy: „az önkormányzati
lakások bérbeadásából a SZET Szentgotthárdi Kft-hez befolyó lakbérek 1/3-át kötelezően
lakás felújítási célra kell elkülöníteni”. 2015-ös év első negyedévében a lakbérekből származó
bevétel: 8.097.229,- Ft, melynek 1/3-a: 2.699.074,- Ft. Amennyiben a bevétel 1/3-t a 2015-ös
évben folyamatosan elkülönítenénk, likviditási problémák jelentkeznének. 2015 első
negyedévében mindösszesen 991.367,- Ft összeget fordítottunk lakásfelújításokra. A SZET
Szentgotthárdi Kft. a fent említett Képviselő-testületi határozatnak a lehetőségeihez mérten
próbál eleget tenni.”
A felsorolt munkálatok részben kerültek elvégzésre, de helyette más sürgősebb felújítási,
karbantartási feladatok lettek megoldva, s 2015-ös évben kimutatásuk szerint 6.697.821,-Ft-ot
fordítottak felújításra, karbantartásra és 5 millió forint van az elkülönített számlán. 2015-ben
befizetett lakbérek 1/3-a: 11.574.678,-Ft.
A 2016. évi SZET Szentgotthárdi Kft. üzleti tervében 2016. évi tervezett felújítások,
karbantartások 12.036.327.-Ft-tal szerepel.
9.) Megüresedett összkomfortos Önk-i bérlakást lehetőségekhez mérten elsősorban piaci
alapon kell bérbeadásra meghirdetni, ill. bizonyos komfortos (jobb állapotban lévő)
lakások esetén is mérlegelendő a piaci alapon történő bérbeadás lehetősége. Amennyiben
az adott évben a költségvetésben lakásértékesítés szerepel, úgy az abban meghatározott
bevétel eléréséig ezen lakásokat értékesítésre kell meghirdetni.
Tavaly a költségvetésben lakásértékesítésből tervezett bevétel nem szerepelt. Piaci alapon
történő lakás kiutalásra 2015-ben 4 alkalommal került sor (ebből 1. volt pályázat útján, 3
pedig lakásbérleti szerződés hosszabbítás során).
II.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell
tartani.
Lakhatást elősegítő elem az első lakáshoz jutók támogatása, amit továbbra is fenn kell
tartani.
A T. Testület a 2008. márciusi ülésen gyökeresen módosította a lakáscélú támogatásokról
szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendeletet, amely alapján végső soron –a rendszer
felfutását követően - 30 első lakáshoz jutót tudunk támogatni, így évente erre a célra
3.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, amennyiben minden évben lesz 10 igénylő.
Tavaly, a lakáskoncepció felülvizsgálatát követően a támogatási összeg felemelésre került,
300.000.-Ft-ról 500.000.-Ft-ra így éves szinten 10 igénylő esetén 5.000.000.-Ft-os keretet kell
biztosítani.
(Természetesen a támogatottak létszámának bővítése-, vagy a támogatási összeg növelése
céljából ezen összeg növelhető.)
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen támogatási összeg ebben a rendszerben elegendőnek
bizonyul. (2008-ban 10 igénylő, 2009 -2010-ben 5-5, 2011-ben 3 igénylő.2012-ben 3 igénylő,
2013-ban: 1 igénylő, 2014-ben: 3 igénylő, 2015-ben: 2 igénylő, 2016-ban ezidáig 3 igénylő)
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének 12/1998. (III.26.)
önkormányzati rendelete szabályozza a lakáscélú támogatásokat. Utoljára 2015.június 25-n
került sor a rendelet módosítására, ekkor fogadtuk el a 1.§. a.) és c) pontjának az
aktualizálását, melyben a jövedelmi határ került megemelésre 130.000.-Ft-ról 170.000.-Ft-ra.
A támogatást igénybevevők száma láthatóan évről-évre csökkent, ill. nagyon kevés volt, de a
jövedelmi szint emelésével várhatóan nő az igénybevevők száma.
III.
1.) A bérlakásépítést önkormányzati erőből és/v. egyéb forrás bevonásával kell
megvalósítani.
Meg kell vizsgálni, hogy a volt Farkasfai iskolában szociális bérlakások, s a
Szentgotthárd, Arany J. u. 3. sz. alatti ingatlanon időskorú nyugdíjasok részére
kiutalható kis méretű szociális bérlakások kialakítását miként lehetne megvalósítani.
Sajnos az elmúlt időszakban sem valósult meg az újabb bérlakások építése, de idén sokkal
pozitívabb kilátások elé nézünk e téren.
Testület a 49/2014. és 206/2014. sz. határozatával döntött a Széll K. tér 20. sz. alatti társasház
lapos tetejének beépítése esetén 3 db. (1 db 42 m2-es és 2 db 48 m2-es) lakás megvásárlásáról
bruttó 26.600.000.- Ft értékben. A beruházás legkésőbb október hóban befejeződik.
Továbbá a korábban említett Kethelyi volt határőr laktanya átépítése is megindulhat, amely
függ az Opel döntésétől is.
Tehát a jövőben több szálon is megindul olyan beruházás, mely során az Önkormányzat
bérlakásokhoz juthat.
- További lehetőségként változatlanul adott a volt Farkasfai iskola átalakítása. A 2014-es
évben építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kértünk, de
megrendelés nem történt meg, mivel felmerült az értékesítés lehetősége.
Ugyan az iskola hasznosítása a tavalyi lakáskoncepció elfogadásánál is külön megemlítésre
került, de a jelenlegi beruházások prioritásban megelőzték az iskola átalakításának
lehetőségét. A jövőben továbbra is napirenden kell tartani az iskola átalakítását, hasznosítását.
- A József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítására, beépítésére a TREKANT INVEST KFtvel testület 277/2015. sz. határozata alapján Megállapodást kötöttünk, mely alapján
2017.12.31-ig korszerű energiatakarékos lakóház kerül megépítésre, mely lakóházban 2, vagy
3 db., összesen minimum 102 m2 hasznos alapterületű lakás kerül Önkormányzati tulajdonba.
- A József A. u. 33. illetve az azzal szomszédos Önkormányzati terület hasznosítása esetén
további lakás/lakások kerülhetnek Önkormányzati tulajdonba.
- 2011-ben A József A u. 33. szám alatti „romos” állapotú ingatlanra és a szomszédságában
lévő 1327 hrsz-ú ingatlanra Gotthárdi Lak-Ép Bt. vételi szándékát jelezte hivatalunk felé,
mely ingatlanokon a saját 1326 hrsz-ú ingatlanuk egybevonásával társasházat kívántak
építeni. Ez a beruházás meghiúsult.
Jelenleg az érintett József A. úti tömbterületre vonatkozóan a szabályozási tervel
rendelkezünk és értékbecslővel fel is értékeltettük (2011-ben) az érintett József A. u. 33. sz.
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alatti 1327 hrsz-ú és a közelében lévő 1325 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat, melyek
együttes forgalmi értéke: 16.241.000.-Ft. Megjegyezném: A szabályozási terv költségeit is a
vételárban érvényesíteni kell a Test. határozat szerint, melynek költsége: 540.000.-Ft.
- Sarkalatos pont a József A. u. 33. sz. alatti lakók elhelyezése. A 4 bérlő közül három bérlőt
sikerült minőségi csere útján kiköltöztetni, jelenleg egy testvérpár lakik még az ingatlanban,
akiknek az Eszközkezelő Bizottság kiutalt egy, a Széchenyi u. 10. sz. alatti és egy Széll K. tér
15 sz. alatti lakást. Itt már csak a SZET Szentgotthárdi Kft-n múlik az átköltözés
megvalósítása.
A József A. u. 33. sz. ház egyik lakásának a födémszerkezete és teteje korábban már
leszakadt, a testvérpár az épségben lévő lakásokban lakik. A lakóházra jogerős bontási
engedéllyel rendelkezünk. Amint kiköltöznek a lakók, bontható az épület. Ezt azért is minél
hamarabb el kell végezni, mivel a társasházzal szomszédos ház tulajdonosai többször is
jogosan kerestek benünket azzal, hogy a romos épület veszélyezteti illetve károsítja az
ingatlanukat.
A lakások felújításához, kialakításához szükséges fedezet előteremtésének egyik lehetősége
lehetne még a lakások értékesítése, illetve az ebből származó bevételekkel azonos felújítási
alap létrehozása. További lehetőségek is adódhatnak természetesen a fedezet megteremtésére
pl. pályázat útján, vagy építési vállalkozó, befektető bevonásával.
Arany J. u. 3. gondozóház átépítésére vonatkozóan, 2010-ben Kiss Albert tervező által készült
egy tanulmányterv, melyben felsorolt változatok közül a T. Testület döntött is arról, hogy
melyik megvalósítását támogatja. 8 db. lakás kerülne kialakításra. Erre azonban egyelőre nem
került forrás.
IV.
Tervben van továbbra is építési telkek kialakítása, mellyel részletekbe menően foglalkoztunk
az elmúlt időszakban. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 4 éves Társadalmi, Gazdasági
Programja is megfogalmazott erre vonatkozó célokat.
A várható ipari beruházások hatásaként megélénkülhet az építési telkek iránti kereslet, így
jelentősebb igény esetén telekalakításnál szóba jöhető területek:
- A Szentgotthárd – Máriaújfalu közötti részen a Kis u. északi oldalán azonban ez csupán
önkormányzati forrásból nem oldható meg, szinte az összes telek magántulajdonban van
viszont a beépítés önkormányzati koordinálásával lehetségesnek gondoljuk a terület
beépítését.
A területekre vonatkozó út- és közműterveket elkészíttettük, a kivitelezésükre jogerős építési
engedéllyel rendelkezünk.
- Akasztódomb dél-keleti oldal. Az Önkormányzatnak min. 10-12 telket biztosító területe van.
A területrész rendelkezik szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal. Hátránya, hogy a
beépíthetőséghez a teljes területet érintően, vagy a teljes terület közmű szükségletét vizsgálva
kell a közművesítettség lehetőségét vizsgálni. A megfelelő víznyomás a területen egyelőre
nem biztosított.
- A Képviselő-testület kezdeményezte az Akasztódomb tetején a Vadvirág utca
szomszédságában lévő 5,2 ha-os 4904 hrsz-ú ingatlanon építési telkek kialakításának
lehetőségét, melyről külön előterjesztés készül.
184

A készülő szerkezeti tervünk vonatkozó része szerint a Muskátli u, Vadvirág u. és az Apáti út
által határolt területen a szerkezeti terv szerinti úthálózat kiépítésével önkormányzati területen
37 db, összesen cca. 60 db építési telek kialakítására nyílna lehetőség. A 37 db.
önkormányzati építési telek kialakítása közművekkel kb. 200 millió forint.
- Akasztó domb nyugati oldalán, ahol 8db önkormányzati ingatlan is található, szabályozási
terv elkészítése szükséges. Jelenleg közmű és úttervekkel rendelkezünk, melyeket aktualizálni
szükséges.
- A volt téglagyári terület lakóövezetként van kijelölve, mely a készülő rendezési terv ezt
magába foglalja. A 4-5 hektáros terület, nagyszámú lakás építésére alkalmas. Hátránya, hogy
magántulajdonban van.
- A József Attila utca 1325, 1326 és 1327 hrsz-ú területek. Rehabilitálandó terület,
önkormányzati és magántulajdonú területegységen kb 30 lakás megépítésére lenne lehetőség
- Rábakethely és Zsida városrész határán az Örökzöld és Vakarcs Kálmán utcák által
behatárolt területen zöldövezeti, kellemes környezetben lakóházak építése történhet. A
készülő rendezési terv erre is lehetőséget adna ezen területen.
A testület támogatta az érintett területek megvásárlását, mely folyamatban van.
- Sztg-Rábafüzes 2340 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan megosztása után 3 db. telek kialakítása
lehetséges.
Építési telkek kialakítása esetén előnyt élveznek továbbra is azok, akik az építkezést követően
önkormányzati bérlakást adnak le.
Előnyben részesítés: azonos feltételeket vállaló több igénylő esetén
V.
Lakásfelújítási programterv
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet
határozza meg:
1. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az
üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső
részt vállalhatná)
2. Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
3. Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
4. Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
5. Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)
A Lakásfelújítási programterv a koncepció részét képezi az önkormányzat tulajdonában álló
lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan, amely megvalósulásához a T. Testületnek a jövőben is
megfelelő anyagi forrást kellene biztosítania.
Ezen munkálatok elmaradása egyre súlyosabb/veszélyesebb állapot kialakulását fogja
eredményezni (vakolat-, stukkók omlása, tetőszerkezet megrogyása, stb…).
A VÉ-KO terv Bt-vel 2008-ban felmérési- felújítási tervet készíttettünk 4 tisztán
Önkormányzati tulajdonban lévő társasházra: Széll K. tér 15., Széchenyi u. 5., Széchenyi u.
18., és a József A. u. 1.. Ez teljes körű, külső-belső felújítást foglal magába (szigetelés,
villany-, víz-, és gázszerelés, ajtók ablakok cseréje, tetőfedés vakolatjavítás, burkolatok,
parketta cseréje stb), Mindez az általuk elvégzett 2008-as kalkuláció szerint a Széll K. tér 15.
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(3 épületrészből tevődik össze) ingatlan tekintetében 27 millió (itt a főépület tetőszerkezete és
a tér felőli homlokzata 2014-ben felújításra került), a Széchenyi u. 5. 48 millió, a Széchenyi u.
18. 21 millió, a József A. u. 1. 17 millió forintba kerülne.
Sajnos még mindig több társasház homlokzatára rászorul a tatarozás. Ennek elmaradása
esetén az omladozó vakolat a lehangoló látványon túl balesetveszélyt is jelent.
Természetesen ezeken a városközponti ingatlanokon kívül vannak további előbb – utóbb
felújításra szoruló lakóházaink is, pl. Széchenyi u. 5. József A. u. 29., Május 1. u. 2., Széll K.
tér 19.
Az idei költségvetésben szereplő Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújításának
keretéből tervezzük felújítani a Széll K. tér 19 társasház utcafronti homlokzatát és
tetőszerkezetét, mivel ezen az ingatlan kapualján keresztül is megközelíthetővé vált a
várkertben kialakított új parkoló. Az ingatlan felújítására jelenleg a kivitelező kiválasztása
folyamatban van.
A lakásfelújítási programtervben első helyen szereplő József A. u. 1. sz. alatti társasház
felújításánál a városi főépítésszel történt egyeztetést követően felmerült annak lehetősége,
hogy a jelenleg 3 lakást magába foglaló (kb. nettó 120 m2) földszinti társasház tetőterét
beépítsük, ott további lakásokat (2-3 db) alakítsunk ki. Erről írtunk a tavalyi évben, de a
lehetőségeket tovább vizsgálva az épület szerkezeti állapota és mérete, valamint a telek
mérete sem teszi ezt lehetővé, de gazdaságosságosan sem valósítható meg. Ezen épületet a
szomszédos, vele egybeépített József A. u. 3. sz. alatti ingatlannal együtt kellene esetleg
kezelni - mindezek miatt ezt az ingatlant a sorrendben hátrébb kellene sorolni
A SZET Szentgotthárdi Kft. tervezi a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház felújítását,
átalakítását megvalósítani, mivel a földszinti lakások megüresedtek, azok bérlői elhaláloztak,
s a 2 db. nagyméretű lakás átalakításával 3 db. lakás lenne kialakítható. Ehhez Önkormányzat
anyagi támogatására is szükség lenne, ezért javasoljuk a Széchenyi u. 18. sz. alatti lakóház 2.
helyre vételét. Ezt tennénk azért is, mert a létrejövő 3 db. üres lakásba akár a József A. u. 1.
sz. alatti ingatlanból a bérlők átmenetileg ide átköltöztethetők, s akkor a József A. u. 1. épület
felújítása is megtörténhet.
A Sztg., Május 1. u. 2. alatti társasház sorsa is végiggondolandó.
Továbbá a bérlakások, ill. lakóházak felújításhoz pályázati lehetőségeket is vizsgálni kell.
VI.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak társasházzá történő átalakítása.
Az önkormányzat tulajdonában több olyan többlakásos lakóház is van, ami nincs társasházzá
alakítva (Pl. Ady E. u. 6., Széchenyi u. 5., József A. u. 1., József A. u. 29.) . A lakások
esetleges értékesítése nem lehetséges addig, míg nincs Társasházzá alakítva. Ezért felmerül
annak igénye, hogy ahol ez lehetséges és szükséges, ott az ilyen lakóházakat társasházzá kell
alakítani.
A Földhivatali bejegyzéshez szükséges:
- tervező által készített felmérési rajz
- továbbá ügyvéd által elkészített Alapító okirat
- továbbá a földhivatali bejegyzés költségei.
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VII. A lakásgazdálkodás ellenőrzése
Szentgotthárd Város Önkormányzata a bérlakás-gazdálkodás szorosabb kontrollját
alakítja ki azzal, hogy elrendeli legalább kéthavonta egyeztető kontrollmegbeszélések
tartását a Közös Önkormányzati Hivatal koordinálásával. A koordinációs
megbeszélésen részt kell vennie a SZET Szentgotthárdi KFT lakásügyekkel foglalkozó
illetékesének, a lakásfenntartási tevékenységért felelős vezetőjének, a jogi feladatokat
végző személynek, a Közös Önkormányzati Hivatalból legalább a Városüzemeltetési
Csoport lakásügyekkel foglalkozó vezetőjének, a Városüzemeltetési Vezetőnek és/vagy a
jegyzőnek, továbbá tanácskozási joggal jogosult részt venni az Eszközkezelő
Önkormányzati Bizottság bármely tagja. A koordinációs megbeszélést mindig a
Városüzemeltetési Vezető hívja össze.
A kontrolmegbeszélések a fentiek alapján bevezetésre kerültek.
Határozati javaslat
1./

Szentgotthárd Város Önkormányzatának
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselőtestülete

a

Lakáskoncepció

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szentgotthárd Város
Önkormányzatának Lakáskoncepcióját az 1. sz. mellékletben található módosításokkal
kiegészíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Városüzemeltetés
Szentgotthárd, 2016. május 19.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. melléklet:
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKÁSKONCEPCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSA
(A könnyebb átláthatóság érdekében a jelenlegi szövegből a törlendő szövegrészeket piros
betűszínnel, a módosítás szövegét kékkel jelöltük)
1. A lakáskoncepció I. fejezet 1.) pontjában az alábbi bekezdés a következők szerint
módosul:
A szociális helyzet alapján létrejött lakásbérlet jellemzői:
Tekintettel, hogy a szociális bérlakás biztosítása is a szociális rendszerünk része, indokoltnak
azt tartjuk, ha az egy főre jutó jövedelmi határt 76.630.-Ft-ban 81.995.-Ft-ban határozzuk
meg. A jövedelmi határoknál a megfelelő feltételek teljesülése esetén – (az egy főre jutó
nettó jövedelmi határ egyedülálló személyek, 35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül
nevelők és nyugdíjasok esetében a jogosultsági határoktól 25%-kal) el lehet térni (ahogyan
erre most is van lehetőség).
Szociális bérlakást elsősorban a Szentgotthárdon bejelentett lakcímmel rendelkezők számára
kell és lehet biztosítani. Az önkormányzat elsődlegesen a saját területén élők szociális
ellátásáért felelős és ehhez képest kivételes esetben nyújt szociális ellátást másoknak.
A nem szociális alapon létrejött lakásbérletek:
Célszerű bevezetni a nem szociális alapon létrejövő lakásbérletet. Itt a jövedelmi helyzetük
alapján a szociális bérlői körbe bele nem férők lakáshelyzetét lehetne megoldani. A szociális
alapon kiutalt bérlakásokban élők jövedelmi – anyagi helyzetének megváltozása esetén a
bérlő a bérlakásból kiköltözik vagy nem szociális bérlakások bérleti díját fizeti meg a
továbbiakban.
Ezt azok számára tartanánk fenn, Azon bérlők, akik szociális alapon voltak bérlők voltak, s
időközben a jövedelmi helyzetük megváltozott (javult), de a lakást nem kívánják visszaadni
lehetőségük van új bérleti szerződést kötni a vonatkozó rendeletek szabályai szerint. Itt a
lakbérek jelentősebb emelésével lehetne a problémát megoldani. Az is lehetséges, hogy a nem
szociális bérlakásban élők valamennyien potenciális minőségi lakáscsere - igénylők
lehetnének, tehát megürülő lakások esetén lakásuk leadása után a magasabb komfortfokozatú
(minőségű) lakásra elsősorban ők tarthatnának igényt.
2. A lakáskoncepció V. fejezetében a lakásfelújítási sorrend a következők szerint
módosul:
Szentgotthárd Város Önkormányzata az ingatlanok felújítására a következő sorrendet
határozza meg:
1.) Szentgotthárd, Széll K. tér 19. (4 lakásból és egy üzletből álló társasház) –az
üzlet nem miénk, de nagyon kicsi a rá eső hányad, a tulajdonos a rá eső részt
vállalhatná)
2.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 18. (3 lakásból álló társasház)
3.) Szentgotthárd, József A. u. 1. ( 3 lakásból álló társasház)
4.) Szentgotthárd, Széchenyi u. 5. (7 lakásból álló társasház)
5.) Szentgotthárd, József A. u. 29/A.(4 lakásból álló társasház)
6.) Szentgotthárd, Széll K. tér 15. (6 lakásból és 2 üzletből álló társasház)
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata – közbeszerzési tanácsadó által lebonyolított nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Morrow Medical Zrt-vel kötött szolgáltatási
szerződést a hétközi és hétvégi (ünnepnap) ügyeleti ellátásra. A szolgáltató 2015. január 01.
időponttól gondoskodik a feladat ellátásáról nemcsak Szentgotthárd, de a kistérség 14
községe vonatkozásában is. A kistérség települései egy feladat-ellátási szerződés keretében
bízták meg Szentgotthárd Város Önkormányzatát azzal, hogy az orvosi ügyeleti ellátást
biztosítsa településükön.
Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásra a szolgáltató közvetlenül az OEPpel kötött szerződést a szolgáltatási szerződés szerint. Az OEP finanszírozással nem fedezett
szolgáltatási költségigényt, azaz az 5 évre meghatározott fix szolgáltatási díjat Szentgotthárd
és a községek lakosságszám arányában biztosítják.
A Szolgáltató a feladatot a megkötött szolgáltatási szerződés alapján látja el, a szükséges
személyi (orvos, ápoló) és tárgyi feltételek (szükséges eszközök, gyógyszerek stb.)
biztosításával.
2015. március közepéig a Szolgáltató a hétközi – és hétvégi ügyeletet a IV. sz. felnőtt
rendelőben látta el, majd Önkormányzatunk - közel 700 ezer forintos beruházással - a Rákóczi
u. 5. sz. alatt az addigi étkezőből egy különálló helyiséget alakított ki.
Az eltelt közel másfél év alatt nem volt zökkenőmentes az átállás, elsősorban a betegek
fogadták nehezen a változást, közvetve, ilyen-olyan formában több panaszról is hallhattunk.
Ennek ellenére az új Szolgáltató által végzett tevékenységgel kapcsolatban ezen időszak alatt
mindössze egyetlen esetben történt írásos panaszbejelentés, amelyet továbbítottunk a szakmai
felettes szervhez.
Az tény, hogy a 2015-től bevezetett ügyeleti rend kicsit más, mint a korábbi volt. A korábbi
ügyeleti ellátást a Rendelőintézet Szentgotthárd koordinálta és értelemszerűen a
szentgotthárdi és a Szentgotthárd környéki háziorvosokkal szervezte meg. Az elmúlt
évtizedekben ez kialakított egy olyan szemléletet a lakosság körében, hogy az orvosi ügyeletet
többen olyan lehetőségnek tekintették, amikor sorbaállás nélkül kereshették fel az orvost és
rendezhették egészségügyi problémáikat. Az ügyeletes orvosok ellátták ezeket a betegeket is
annak ellenére, hogy az ügyeleti ellátás nem ezt a lehetőséget tartalmazza. Az új szolgáltató a
szinte teljes körben idegen orvosokkal ugyanezt a rendszert nem folytatta, hanem teljesen
követve a jogszabályi előírásokat és a szakmai protokollt az ügyeleti ellátást annak
megfelelően biztosította. Ez főleg az első időszakban jelentett problémákat és olyan
panaszokat, melyek szerint a betegek elmentek az ügyeletre „de nem látták el őket” – ami
legfeljebb annyiban volt igaz, hogy a korábbi évtizedekben kialakított gyakorlatnak
megfelelően nem kaptak ellátást. Mint minden új rendszert úgy néhány hónap alatt ezt is
megtanultak az itteni polgárok és a szóbeli jelzések száma is csökkent. Az egészen biztos,
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hogy a mai egészségügyi helyzetben az orvoshiányt látva nem egyszerű feladat az orvosi
ügyelet megszervezése különösen úgy, hogy a helyi háziorvosok ebben többnyire nem
kívánnak részt venni – ami egyébként jogukban áll. Az orvosok így azután távolabbi
helyekről érkeznek és látják el a szentgotthárdi betegeket.
A Morrow Medical Zrt elkészítette a 2015. évi központi orvosi ügyelet munkájáról szóló
beszámolóját, melyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk. Az ülésre
meghívót küldtünk a Szolgáltató képviselőjének is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Morrow Medical Zrt. 2015. évi
központi orvosi ügyeleti munkájáról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja / az alábbi
kiegészítéssel fogadja el: …………………………............
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Rédei József, Morrow Medical Zrt. vezérigazgató
Szentgotthárd, 2016. május 23.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Beszámoló
a Képviselő-testület 2016. június 1-jei ülésére
Tárgy: Értékelés Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülő vagy más
hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység. A gyermekvédelem körébe – tágabb értelemben – lényegében
beletartozik a gyermek születésétől felnőtté válásáig minden, ami az ő érdekében vele és
körülötte, a családban, az óvodában, iskolában, a társadalom bármely területén történik.
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amit a képviselőtestület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Az átfogó értékelés
kötelező tartalmi elemeit a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza,
jelen beszámoló ezen tartalmi elemeket részletezi.
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
Szentgotthárd állandó lakosságának száma 2015. december 31-én 8.640 fő.
Ebből 18 év alattiak:

0-1 éves korúak száma
2-3 éves korúak száma
4-5 éves korúak száma
6-7 éves korúak száma
8-9 éves korúak száma
10-11 éves korúak száma
12-13 éves korúak száma
14-15 éves korúak száma
16-17 éves korúak száma
Összesen:

Lány Fiú
Összesen
73
66
139
64
68
132
49
61
110
83
69
152
72
73
145
76
85
161
71
80
151
79
79
158
67
74
141
634 655
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
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A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások körét a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási
rendelete szabályozza, mely alapján a települési önkormányzat jegyzőjének feladat és
hatáskörébe tartozó feladatai 2015. évben:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítása
 óvodáztatási támogatás megállapítása.(2015.08.31-ig)
 gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése
A pénzbeli és természetbeni ellátások körében a települési önkormányzat képviselőtestülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal
felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meghatározott gyermek-intézményi térítési díj
kedvezményre (a kedvezmény mértéke bölcsődés, óvodás és 1-8. évfolyamon tanuló
gyermekek részére 100%, ennél idősebb gyermekek esetén 50%), évente két alkalommal
5.800-5.800,-Ft összegű (2015. évben) támogatásra és külön jogszabályban meghatározott
kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít.
2015. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 47 gyermek volt jogosult,
2015. évben összesen 105 gyermek részesült 5.800-5.800,-Ft összegű természetbeni
juttatásban, összesen 609.000,-Ft összegben.
(2014. év december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 64 gyermek volt
jogosult és összesen 122 gyermek részesült természetbeni juttatásban, összesen 707.600,-Ft
összegben.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy
az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket a családja képes legyen a saját otthonában
nevelni, gondozni. A jogosult gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat. Ennek oka,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a nyugdíjminimum
százalékában meghatározott jövedelemhatár az elmúlt évben sem emelkedett. A
kedvezményre elsősorban azon gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknek legalább az egyik
szülője munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegű ellátásban, például GYES-ben részesül.
Az igénybe vehető kedvezmények jellege miatt az egészen kisgyermekek, akik még nem,
valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi
ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal
járó támogatásra jogosultak ténylegesen. A 3 vagy több gyermekes családok gyermekei,
valamint a tartósan beteg gyermekek a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak
tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél kisebb mértékű kedvezményre
jogosultak, illetve a 8. osztályosnál idősebb gyermeknél nem érvényesíthető a kedvezmény.
Jelentőségét növeli ugyanakkor a támogatási formának, hogy felsőfokú oktatási intézménybe
való jelentkezésnél többletpontokat jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság.
A pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyik speciális fajtája, melyet a
gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozója igényelhet, ha a gyermek tartására
köteles és nyugellátásban vagy más nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, továbbá a
család megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek.
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Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet
A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása a gyermekvédelmi
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekek védelméről szóló törvényben
meghatározott körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a gyermekvédelmi törvényben felsorolt körülmények
közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban
részesülő tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal felnőtt.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre, külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását.
Szentgotthárdon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma szerencsére csekély,
2015. évben 2 gyermek hátrányos helyzetűnek, 5 gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősült.
Óvodáztatási támogatás
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével
összefüggésben 2015. szeptember 1-vel hatályon kívül kerültek. Kérelmet 2015. június 4-e
után nem lehetett benyújtani, a 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a támogatást 2015.
október 31-ig terjedő időtartamra lehetett megállapítani A 2015. június 5-ét megelőzően
megállapított támogatást 2015. október 31. napjával meg kell szűntetni. Az utolsó folyósításra
2015. június hónapban kerülhetett sor.
Települési támogatás
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény több szakaszában is módosította a szociális törvényt. Ezen módosítások közül a
legtöbb 2015. március 1-jén lépett hatályba, melyek értelmében az állam által biztosított
támogatási formákon túl a szociális támogatás az önkormányzatok feladatává vált. Az
önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állami
felelősségi körbe tartozó „jövedelempótló” ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati,
„kiadáscsökkentő” ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek.
Az Szt. 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást
kaptak a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozzák a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kellett
megalkotnia.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. a települési
támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel:

201

Szentgotthárd város esetében – tekintettel az eddigi tapasztalatokra és az új törvényi
feltételekre – a kötelező támogatási forma, azaz a rendkívüli települési támogatás mellett
– melynek szabályai szinte teljesen megegyeznek a korábbi önkormányzati segély
előírásaival – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatás került bevezetésre.
Rendkívüli települési támogatás
2015. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 31 család 68 alkalommal részesült eseti települési
támogatásban, 2015.02.28-ig önkormányzati segély, március 1-től rendkívüli települési
támogatás formájában. (2014. évben kiskorú gyermekeire tekintettel 40 család 82 alkalommal
kapott támogatást.) Az esetek körülbelül 50%-ban a támogatás természetbeni formában került
megállapításra, elsősorban vásárlási utalvány, ezen kívül lakbér, közüzemi díj hátralék
átvállalása, tűzifa formájában.
2015. évben a gyermekes családok támogatására fordított összeg 934.520,-Ft volt. (2014.
évben 1.057.000,-Ft)
2015. évben önkormányzati segélyben/rendkívüli települési támogatásban részesülő családok
száma támogatási alkalmak szerint
1
alkalom
mal
részesült

12

2

3

4

alkalom
mal
részesült

alkalomm
al
részesült

alkalomm
al
részesült

8
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Az adatokból kitűnik, hogy a rendkívüli települési támogatásban, önkormányzati segélyben
részesülő személyek száma az elmúlt évben csökkent. Az elutasítások száma alacsony,
melynek oka, hogy a személyesen nyújtott tájékoztatás alapján a jövedelemhatárt meghaladó
érdeklődők be sem adják kérelmüket.
Az ellátásra csupán a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek válhattak - akik
nem elsősorban a gyermekes családok közül kerültek ki - jogosulttá és a részükre nyújtott
összeg egyre kisebb vásárlóértéket jelent számukra.
Gyermekétkeztetés, nyári gyermekétkeztetés
A gyermekszegénység elleni program keretében az önkormányzatnak 2015. évben is
lehetősége nyílt nyári gyermekétkeztetés biztosítása esetén támogatás igénybevételére.
A forrás a korábbi évekhez hasonlóan pályázati rendszer keretében a települések helyzetének,
teljesítőképességének és vállalásainak igénybevételével került elosztásra. A pályázat
keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata 18 gyermek után 792 adagra kapott 348.480,Ft állami támogatás, valamint önrész vállalásával 18 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek nyári étkeztetését tudta megoldani a nyári szünidő
folyamán 44 munkanap időtartamban.
A 99/2015. számú Képviselő-testületi határozatban biztosított önerő 205.920,-Ft volt.
Az étkeztetést a gyermekek részére JustFood Kft. (Szentgotthárd, Füzesi u. 7.) biztosította
2015.06.22-től 2015.08.19-ig terjedő időszakban. Az étel elszállítása a jogosultak által
ételhordóban történt. A Vállalkozó a városrészeken élő jogosultak számára az általa
ételkihordásra engedélyezett szállítójárművön szállította ki az ebédet.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015.
szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen
kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
(egyéb feltételek fennállása hiányában) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata
alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át. A jogosultsági összeghatár a 2016. évben nettó 95.960 Ft.
A gyermekétkeztetés újraszabályozásával az ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési önkormányzat
kötelező feladatává válik az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén
a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek lesznek
jogosultak ingyenesen. A települési önkormányzatok a többi gyermek – különösen a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz
hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra történő
biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő
kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, egyéb
akadályoztatása esetén a számára biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője
számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló
gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3.1. A szentgotthárdi gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenysége
A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programjában meghatározott célok, feladatok alapján végezte a 2015.
évben is a Szolgálat.
2015. évtől a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatást és a
helyettes szülői ellátást a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (mint az
intézmény felügyeleti szerve) tanúsítványa alapján, határozatlan időre szóló működési
engedély alapján végzi.
Ágazati azonosító: SO252219
A gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekvédelem) olyan tevékenységek, eszközök és
intézmények együttese, amelyek a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi,
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értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség
megelőzését illetve megszüntetését, valamint a családjából már kiemelt gyermeknek a saját
családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek számára azt a
védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol. A gyermekvédelmi
szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E
szolgáltatások a gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak.
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tapasztalatai 2015-ben:
Az intézmény két szakmai egysége (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) heti
rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az
esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb. is megbeszélésre kerülnek. Ezen
felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket
tartanak, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélésére, a
lehetséges megoldások számbevételére is sor kerül. Az esetmegbeszéléseken a kiemelkedő,
nehéz esetek részletes megbeszélésére is sor kerülhet. Ebben a közegben támogatni tudják
egymást az esetleges elakadásokban és az esetekkel járó lelki terheltség feldolgozásában. Az
esetmegbeszélések átfogó megbeszélése azért is szükséges, mert a Szolgálat munkatársai
számára 2015-ben sem volt biztosított a szupervízió lehetősége.
2015. március 11-én a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek eleget téve megszervezték, és megtartották az Éves
Gyermekvédelmi Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Móritz Márta
gyermekpszichológus. Előadásának címe: „Legyetek jók, ha tudtok!” – az aktivitás és a
figyelem zavara (ADHD), magatartászavarok (tünettan, kóreredet, ellátás és kezelés
lehetőségei).
Az előadás megtartásával fő cél az volt, hogy a mai világunkban a gyermekkorúak körében
egyre gyakrabban megjelenő ADHD tünet együttes okainak hátterére, eredetére irányuló
klinikai vizsgálatok átfogó eredményeiről tájékoztatást kapjanak, illetve nyújtsanak a
gyermekekkel napi szinten kapcsolatba kerülő szakembereknek. A tanácskozáson részt vettek
az ellátási területen működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is
segítve mindennapi munkájukat.
Az Intézmény 2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmaközi együttműködésre. 2015ben a Szolgálat módszertani segítséget igényelhetett a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéről. A Szolgálat 2015. évben több alkalommal
vette fel a kapcsolatot a megyei kirendeltséggel, állásfoglalás céljából. Az év során az egyes
gyermekvédelmi jogszabályok változásait minden esetben megbeszélték a módszertani
feladatokat is ellátó intézménnyel, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást a
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék. A veszélyeztetett gyermekek ellátása során
szükség szerint rendszeresen kapcsolatot tartottak a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági
és Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptak gyermekvédelmi
segítséget.
A Szolgálat 2015. évben is szoros kapcsolatot tartott fenn a Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével szakmai kérdések megbeszélése miatt. A
megbeszélések célja a kötelező védőoltásokat megtagadó szülők gyermekeinek gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ellátása, a Szolgálat kompetenciái, lehetséges intézkedési tervek
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2015. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt
szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az Intézmény. A súlyos
fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban szükség szerint személyes
konzultációra is sor kerül a Járási Gyámhivatallal. A Járási Gyámhivatal és a Gyermekjóléti
Szolgálat az év során folyamatosan együttműködött, a gyermekvédelmi intézkedés alá vont
kiskorúak ügyében. A Szolgálat az elmúlt évekhez képest 2015-ben is rendszeres kapcsolatot
tartott a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal mind szakmai (gyermekvédelmi),
mind szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Az Intézmény szakfeladatai nem
lennének képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének
helyzetének javítására az Intézmény fenntartója, azaz a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő-testület
maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.
2015. évben szabálysértési esetekben a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási
Hivatal Hatósági Osztály szabálysértési ügyintézőjével több esetben volt közös
intézkedésük. Ennek fő oka a tavalyi évben megvalósult komplex családgondozás hatása,
illetve a szülők, diákok, oktatási intézmények motiváltsága, szakmai segítség elfogadása.
Jelzéssel éltek a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó jelzőrendszeri tagok, súlyos
deviáns magatartást mutató tanulókkal kapcsolatban. Ezen ügyek esetkezelése folyamatban
van.
2015. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi
megbeszélés a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A
szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai között még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve
végezzék gyermekvédelmi tevékenységüket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a
védőnői szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés - oktatás, a civil
szervezetek szakmai területeit.
Ezen szakmaközi megbeszélések keretén belül külső előadókat hívtak meg.
Dr. Jójárt Ágnes, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense, a hátrányos
megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés témájában, míg Matusek M. Zsuzsanna
gyermekjogi képviselő, az Országos Gyermekvédő Liga elnöke, a gyermekvédelemben
folyó tevékenységéről beszélt, valamint arról, hogy számos alkalommal azért nem kérnek az
emberek segítséget, mert nem tudják, kitől, hol, hogyan kérhetnek. Mindkét előadó hasznos
információkkal szolgált a megjelent jelzőrendszeri tagok és az intézmények képviseletében
megjelentek számára.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015-ben is folyamatosan kapcsolatot tartott a
helyettes szülővel, aki potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes
szülőhöz átmeneti gondozásra gyermek nem került. A helyettes szülővel történt
beszélgetések során megfogalmazható, hogy Krajczár Irén továbbra is motivált a feladata
ellátásával kapcsolatban. Egészségi, mentális, és szociális helyzetében negatív változás nem
következett be.
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A családok hatékonyabb megsegítése érdekében 2015-ben megvalósították a tartós
élelmiszerek gyűjtését. 2015. év november és december hónapjában a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat élelmiszergyűjtési akciót hirdetett. A Szolgálat számára felajánlott
tartós élelmiszereket december hónapban a szociálisan nehéz életkörülmények között élő
családok körében kiosztották. Ezen felül a Szolgálat ruha adományokkal, és háztartási
eszközök felajánlásával is segítette a családokat. A Szolgálat a keres-kínál szolgáltatást is
folyamatosan működteti.
A Gyermekjóléti Szolgálat és jelzőrendszeri tagok együttműködésének bemutatása:
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából
Gyermekjóléti Szolgálat észlelő- és jelzőrendszert működtet.

a

Családsegítő

és

A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok,
a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási
Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a
helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek, munkaügyi kirendeltség. A jelzőrendszeri
tagok intézményeinek képviselői többnyire részt vesznek a Családvédelmi és
Egészségnevelő koordinációs Bizottság havonta megrendezésre kerülő ülésén. Amit viszont
nem tapasztalunk, az a házi felnőtt és házi gyermekorvosi aktivitás a gyermekvédelmi
munkában. Még akkor sem jeleznek veszélyeztetettségben élő gyermeket, ha az eset
nyilvánvaló kezelést igényel, és a praxisukban már a szülő, gyermek súlyosnak mondható
problémákkal jelentkezik. Összességében elmondható, hogy az egészségügy, leginkább az
orvosok részéről nem beszélhetünk semmilyen szintű prevencióról. Bármilyen jellegű
felvilágosító tevékenység biztosítása mellet is egyoldalú a kapcsolat, kizárólag a
Gyermekjóléti Szolgálat veszi fel az említett jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatot. A
jogszabályok megváltoztatása egyre inkább azon gondolatok mentén valósul meg, hogy
kiemelt figyelmet fordítson a törvényekben meghatározott szakemberek, pl.: a bántalmazott
gyermekek ellátására. Tapasztalható, hogy a törvényi szintű változások ellenére sem mozdul
meg az egészségügy, orvosi terület, továbbra sem tesz eleget jelzőrendszeri kötelezettségének.
A bizottsági ülés célja, a prevenciós feladatokon kívül, hogy a szolgáltatásra szoruló
gyermekeket és családokat érintő információkat megosszák egymással. Az információk
rögzítése a feladatok meghatározása és elosztása is megtörténik a résztvevő szakemberek
között. A Családvédelmi Egészségnevelő és Koordinációs Bizottsági ülés keretein belül,
igyekeztek a meghívottak számára szakmai segítséget nyújtani. Ezért különböző témákban
előadásokat szerveztek, ahol szakmai identitásukat felfrissíthették, megfelelő, gyors, hatékony
információhoz juthattak feladataik ellátása terén. Előadások témái voltak: Egyenlő Bánásmód
Hatóság képviseletében Dr. Jójárt Ágnes, a hatóság működéséről, feladatáról. Matusek M.
Zsuzsanna, az Országos Gyermekvédő Liga elnöke, gyermekjogi képviselő a gyermekek
jogainak érvényesítési lehetőségeiről a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, pedagógusok,
egészségügyi szakemberek számára nyújtott hasznos információkat. A tanácskozások
hangulata és a szakmák közti együttműködés kiegyensúlyozott volt, minden szakember
igyekezett saját példáival segíteni másokat. A koordinációs bizottsági üléseken tájékozatták a
jelzőrendszeri tagokat az aktuális jogszabályi változásokról. A változásokat részletesen
megbeszélték minden szakmai egység vonatkozásában. A Családvédelmi és Egészségnevelő
Koordinációs Bizottságnak jelenleg 41 tagja van. A jelzőrendszer védőnői, pedagógiai,
szociálisszféra, hatósági tagjaira jellemző volt, hogy jelzéseiket megtették, több esetben
sajnos még mindig késve, kevésbé kezdeményeznek hatósági intézkedést pl.: gyámhatóság
felé irányított jelzést.
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Gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatai 2015-ben:
Krízisesetek:
9 gyermek esetében (2014-ben 24 gyermek) krízis ellátásra volt szükség súlyos gyermek
veszélyeztetettség miatt, mivel a családi kapcsolati tényezők olya mértékben diszfunkciós
állapothoz vezettek, hogy konkrétan több esetben a gyermekek életének megmentése vált
szükségessé.
Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézség, melyek hosszabb folyamatok után
életveszélyes állapotokhoz vezettek, családon belüli bántalmazás miatt, OKIT beavatkozására
is szükség volt, a bántalmazott szülőt és gyermekét Családok Átmeneti Otthonába
menekítették. Következő súlyos szociális probléma, mely azonnali intézkedést igényelt,
gyermekkorú súlyos önveszélyes magatartása miatt azonnali fekvőbeteg ellátást igényelt
esetkezelés, suiciditás is fennállt. Az esetek egy részét jelen pillanatban is figyelemmel
kísérik, a családgondozás megvalósul.
Védelembe vételek tapasztalatai:
2015-ben a védelembe vett gyermekek száma Szentgotthárdon 3 fő volt, mely 3 családot
érintett. A gyermekek veszélyeztetettsége főképp családi kapcsolati problémák miatt alakult
ki. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros kapcsolat valósult meg a kiskorúak
élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges
felülvizsgálatok megvalósítása érdekében az Intézmény a komplex szakvéleményt minden
esetben megküldte, több gyermek helyzete javult.
Alapellátás célja, tapasztalatai:
A gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a
gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális átalakuláson ment keresztül,
amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Ez azt jelenti, hogy a
rendszerváltozás a gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével érte el a magyar
gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré formálta azt.
A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A gyermekjóléti
alapellátás missziója a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében egyrészt azon családok
támogatása és megerősítése, amelyek gyermekeik felnevelésében nélkülözik a szükséges
feltételeket, illetve ezeknek megteremtésében támogatásra szorulnak; másrészt a védelem
biztosítása a gyermekek számára a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen.
Az elmúlt évben is fő cél a gyermekjóléti szolgáltatás terén a fokozatosság megtartása volt.
Amennyiben a Szolgálattól segítséget kértek kiskorúakkal kapcsolatban, és ha szükséges volt
a család gondozása, elsősorban alapellátás keretein belül kezelték az adott problémát. A
gyermekvédelmi intézkedés következő lépcsőfokát, a védelembe vételt, csak abban az esetben
kezdeményezték, ha a gyermekek veszélyeztetettsége kialakult, azt a törvényes képviselő
megszüntetni nem akarta, és hatósági beavatkozás mellett a szülő, vagy akár a gyermek
számára magatartási szabályok előírásával megszüntethető volt a problematikus helyzet. A
tapasztalatok szerint a szülők többsége az önkéntesen igénybe vehető alapellátást szívesen
fogadta, biztonságban folyt a családok szociális, mentális ellátása 2015-ben is. A
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Gyermekjóléti Szolgálat részéről ezen ellátási forma keretein belül nagymértékben
megszüntethető a családban kialakult konfliktusos helyzet, ha a szülő együttműködést tanúsít.
A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tartott olyan esetekben, ahol szükséges volt az
adott családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges
családgondozás folyamatába. Ez a fórum segíti, hogy a résztvevők pontosabban, széleskörűen
megismerjék az adott problémát. Az esetmegbeszélések során konkrét cselekvési tervet lehet
kidolgozni a kiskorúak veszélyeztetettségnek vagy hátrányos helyzetének megelőzése,
korrigálása, megszüntetése érdekében. Az alapellátás keretében végzett családgondozás
megkezdése előtt és szüksége szerint közben is megtartották ezen megbeszéléseket.
Gondozáson kívüli esetek tapasztalatai:
2015. évben 46 gyermek került egyszeri esetkezelés során a Gyermekjóléti Szolgálattal
kapcsolatba. A Szolgálat hosszabb-rövidebb ideig kapcsolatban volt ezen kiskorúakkal és az
őket körülvevő szocializációs színterekkel. Legtöbb esetben tanácsadás, ügyintézés keretében
nyújtottak segítséget, de krízis ellátás is megvalósul ebben a formában.
2015. évben az egyszeri esetkezelések kapcsán felmerülő problémák köre: családi kapcsolati
nehézségek, ügyintézésekben, információnyújtásban való segítség, iskolai igazolatlan
hiányzásokból adódó jelzések, gyermeknevelési problémák, anyagi, lakhatási problémák,
kiskorúakat érintő tanulási, magatartási, pszichológiai, pszichiátriai elváltozások
problémáinak kezelése valósult meg, valamint magántanulói státuszokra való javaslattétel, a
szülő, illetve az iskola kérésére.
Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos esetek tapasztalati:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosítása következtében a szentgotthárdi
oktatási intézmények minden alkalommal jelzéssel éltek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az
iskolai hiányzások esetében 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás szabálysértési eljárást
von maga után. 50 óra igazolatlan hiányzás esetében az iskoláztatási támogatás folyósítása
felfüggesztésre kerül, valamint 16 év alatt elrendelik, 16 év felett pedig indokoltságtól
függően elrendelhetik a gyermek védelembe vételét. Más deviáns magatartásformák
megnyilvánulása esetén a fiatalkorú párfogó felügyeleti ellátása is megvalósulhat.
2015. évben összesen 3 fő gyermek ügyében jeleztek az oktatási intézmények igazolatlan
hiányzásokat. Tapasztalható a jelzések kapcsán, hogy gyakran nem a jogszabályi előírásoknak
megfelelően küldik a tájékoztatókat, előfordult, hogy 30 vagy 50 órát meghaladó igazolatlan
hiányzásokról küldik csak a jelzéseket. A Gyermekjóléti Szolgálat minden esetben felvette a
kapcsolatot a jelzett gyermekek családjaival, megtörtént a tájékoztatás az iskolai hiányzás és a
családi pótlékkal kapcsolatos változásokról. Azon diákok esetében, akik hajlamosak az iskolai
szabályokat megszegni, fokozottabban kellene figyelni a hiányzásokra, azok okára, és
szükséges lenne időben jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé, mivel a súlyos devianciákat
preventív jelleggel már nem lehet kezelni, tartós iskolakerülés, lelki, mentális problémák is
kialakulhatnak időközben. Ezen problémák enyhítése sürgősségi vagy krízis állapothoz
vezethetnek.
Nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartás:
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi: - ha a gyermek fejlődését a családi
környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított
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szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól
eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem
biztosítható. Ha a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, a gyermek az otthont
nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető
körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez.
A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban van olyan gyermekek szüleivel, akik családi okok
miatt nevelésbe kerültek. A Szolgálat szükség esetén részt vesz a kialakult problémák
megoldásában. 2015-ben 1 nevelésbe vett gyermek esetében a gyermekvédelmi gyámmal
tudott kapcsolatot tartani, rajta keresztül tájékozódott a gyermek helyzetéről. A gyermek
családba való visszakerülésére nincs esély, mivel a szülő súlyos mentális zavarral küzd,
együttműködésre képtelen, ellátandó területünket elhagyta, tudomásunk szerint külföldön
tartózkodik.
Családba fogadás tapasztalatai:
A családba fogadás célja: a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok
miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja,
gondozza és nevelje.
2015-ben 1 családba fogadott gyermekkel tartott kapcsolatot a Szolgálat. A gyermek 2009
óta családba fogadott, vérszerinti anyja testvérének gyámsága alatt él.
2015-ben 2 esetben válsághelyzetben lévő várandós anyával is kapcsolatba került a
Szolgálat. Egyikük élettársával élt Szentgotthárd területén. Szülés előtt két hónappal került el
ellátási körzetből. A másik – még gyermekkorú – várandós, védelembe vett gyermek,
ideiglenes elhelyezés folytán gyermekvédelmi intézménybe került. Az ő helyzetének nyomon
követése folyamatban van.
Kapcsolattartási ügyelet tapasztalatai:
Kapcsolattartási ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre
alkalmas semleges hely biztosítása. Az Intézmény e mellett önálló szakmai módszertani
programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosítja a speciális
ellátást. Szükség szerint gyermekjóléti alapellátást is igénybe vehet az adott személy, kérésére
segítséget nyújtanak problémás ügyeinek jobb megértéséhez, megoldásához. Szociális,
mentálhigiénés szaksegítséget az Intézménytől azonnal igénybe vehet a kliens, jogi,
pszichológiai stb. szaksegítséget továbbirányítással oldják meg. A kapcsolattartási ügyeletnek
komoly keretei, szabályai vannak, melyeket az adott feleknek be kell tartaniuk a gyermek
érdekében. Ezen lehetőséget az illetékes bíróságok rendelik el, kérik a Szolgálatot, hogy
biztosítsák a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett számára a nyugodt, stabil helyzetben
megvalósuló találkozások létrejöttét. 2015-ben 1 gyermek esetében biztosított a Szolgálat a
kapcsolattartásra megfelelő helyet és szaksegítséget az adott személyek számára. Minden
esetben a találkozások megvalósultak, problémák nem alakultak ki.
Önkéntes munka
Szolgálatnál:

lehetőségei

a

szentgotthárdi

Családsegítő

és

Gyermekjóléti
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. augusztus hónaptól bekerült az EMMI
Esélyegyenlőségi Főosztály nyilvántartásába a közérdekű önkéntes tevékenység végzésével
kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílt önkéntes segítők bevonására, akik a Szolgálat
programjain segítséget nyúlhatnak, tapasztalatot szerezhetnek a Szolgálat tevékenységeivel
kapcsolatban. A Szolgálat felvette a kapcsolatot a Vas Megyei Önkéntes Centrummal, és mint
fogadó szervezet nyilvántartásba került, így az önkéntes munka lehetősége nagyobb körben
kerülhet a potenciális önkéntes munkát keresők látóterébe, mert a Vas Megyei Önkéntes
Centrummal való együttműködési megállapodás szerint a Centrum segít az önkéntesek
toborzásában.
Önkéntes bekapcsolódása a Szolgálat által rendszeresen megszervezett programokba:
A Szolgálat a Játszóházi foglalkozásokra is várja az önkénteseket, melyen kézműves,
kreatív programokkal készül a gyermekeknek.
A Szolgálat minden évben egyhetes Menő Manó nyári napközbeni tábort szervez az
ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A tábor megszervezésére a
munkatársak minden évben nagy figyelmet fordítanak, már két-három hónappal a tábor előtt
megkezdik a szükséges intézkedéseket, feladatokat. Ebben is segítséget tudnak nyújtani
önkéntesek.
A Szolgálat havonta ingyenes ruhaosztást szervez a felajánlott használt ruhákból. A
ruhaosztás meghirdetett időpontjában a ruhák szétválogatásában, majd összepakolásában
tudnak segítséget nyújtani az önkéntesek.
A Szolgálat programjain kívül klienseik körében is lehetőség nyílhatna önkéntesen végzett
munkára a következőkben:
Egyéni készségfejlesztés/korrepetálás a Szolgálatnál vagy családnál.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban álló szociálisan hátrányos helyzetű
családokkal, a családokban élő gyermekek iskolai felkészítése, valamint támogatása az
önkéntes segítő feladata. Ezeknek a családoknak azért is nagyon fontos ez a fajta támogatás,
mert a szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, a különórákat nem tudják
igénybe venni, mert a szakemberek magas árat kérnek az iskolán kívüli felzárkóztatásért.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőséget biztosít foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részt vevő személyek részére önkéntes munkavégzésére illetve a 2016. évben
érettségiző tanulók önkéntes munkavégzésére, a közösségi szolgálatra is.
2015. évben is folyamatosan várták az önkénteseket, számos középiskolás diák jelentkezett a
nyári Menő Manó táborba önkéntesnek a III. Béla Szakképző Iskolából és a Vörösmarty
Mihály Gimnáziumból. Az önkéntesek naponta 3 órát töltöttek az intézményben, segítettek a
gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek
igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről a Gyermekjóléti Szolgálattól.
Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgáltatás kapcsolata:
2015-ben Szentgotthárd közigazgatási területén több család esetében a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás együttesen valósult meg. A Járási Gyámhivatal rendszeresen
felhívja a védelembe vett gyermek szülője figyelmét, hogy a családsegítő szolgáltatást
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ellátó családgondozóval is tartsa a kapcsolatot. A családsegítés szakfeladatot ellátó
kollégákkal az alapellátások terén is szoros a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata, hisz a
gyermekek hátrányaiknak, veszélyeztetettségük csökkentésében elengedhetetlen a
szociális tanácsadás. Egy család esetében pedig az apa rendszeres szociális segélye miatt volt
külön kapcsolattartás a családsegítő szolgáltatással. 2015-ben számos új jelzés esetében mind
a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családgondozó, mind a családsegítést ellátó családgondozó
együttesen vette fel a kapcsolatot a családokkal.
Prevenciós programok:
Nyári gyermektábor: 2015 nyarán is megszervezésre került a gyermekek nyári
táboroztatása. A táboroztatást ismét kistérségi szinten valósították meg. A kistérségi
önkormányzatok anyagilag és erkölcsileg is támogatták a program megvalósítását. A tábor
egy hétig tartott, naponta 30 gyermek töltötte itt a szabadidejét, ebből 8 fő
szentgotthárdi kiskorú. Az egy hét alatt a fő szempont a tavalyi évhez hasonlóan a
gyermekek egymás közti pozitív együttműködésének fejlesztése volt. Burkoltan az
agresszivitás mértékének csökkentése, egy nagyon hatásos módszerrel a humánumra való
neveléssel és a kortárs kapcsolatok erősítésével. Vendégül hívott előadó, az iskolavédőnő,
játékos foglalkozás keretében az egészséges táplálkozással kapcsolatos, hasznos ismeretekkel
szolgált a gyermekek számára.
Nyári napközben gyermekfelügyelet: 2015. évben első alkalommal szervezték meg a
gyermekfelügyeletet: július 6-tól július 10-ig, július 13-tól július 17-ig és augusztus 3-tól
augusztus 7-ig. Naponta 9 gyermek részvételével szabadtéri, ügyességi és
játékfoglalkozásokkal, valamint
csoportos jelleggel
készségfejlesztő
kézműves
tevékenységekkel töltötték el a szabadidőt. A foglalkozások során a zárkózottabb gyermekek
is megnyíltak, élményeikről örömmel beszámoltak, a játékok során is együttműködőek voltak,
találékonyságukkal segítették a színvonalas együttlétet. Nagy figyelmet fordítottak a
gyermekek egészségére is. Beszélgettek a helyes táplálkozásról, mozgáskultúráról. A helyes
testtartás, motorikus mozgásuk fejlesztésére különböző torna- és ügyességi gyakorlatokat
végeztek egy-egy foglalkozás között. A délutánok során a mese világában tettek látogatást
meseolvasás, diafilm vetítés során. A mai gyermekek többsége a hétköznapokban a technika
világában (TV, internet, okos telefon) él. Ebből a világból emelték ki a gyerekeket, s
természet-közeli élményekhez juttatták őket.
Mentálhigiénés szempontból nagyon fontos volt a több hátránnyal, veszélyeztetettséggel
küzdő kiskorúak számára a fenti program. Fő cél a magatartás, tanulási, érzelmi zavarokkal is
küzdő tanulók megsegítése volt, csoportszintű fejlesztő, terápiás jelleggel. Kiemelt figyelmet
fordítottak a komolynak mondható izolációs konfliktusokkal terhelt, dezorientált, igen rossz
szociokulturális szocializációs közegből érkezett kiskorúak személyiségfejlesztésére. Rövid
időn belül eredményeket értek el a segítő és mentálhigiénés hozzáállás megteremtése
következtében. A mentális szempontból leginkább veszélyeztetett, izolálódott, enyhe
depressziós tüneteket is mutató gyermekek felvették a kapcsolatot a társaikkal, örömmel
bontakoztak ki, ők segítették leginkább a diáktársaikat. A legfontosabb cél a kapcsolódás
egymáshoz, mint gyógyító erő, bekövetkezett, mert barátságok születtek, a felnőtt
szakemberekhez is kötődések alakultak ki.
ÁROP Tábor: 2015. augusztus 10-14. és augusztus 24-28. között került megrendezésre az
ÁROP-1.A.3.-2014. pályázat nyújtotta lehetőség keretében a Szolgálatnál ez a napközbeni
gyermektábor, 30 fő résztvevő gyermekkel. Változatos programok (mozi látogatás, fürdőzés,
tematikus foglalkozások) tették színessé és tartalmassá a gyermekek szabadidejét.
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Házhoz Megy a Mikulás: 2015-ben is megrendezésre került a hagyományos Mikulás
program.
Játszóház: 2015-ben 4 alkalommal valósult meg a Játszóházi foglalkozás, nagyobb
ünnepek (farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap) köré szervezték ezeket a
foglalkozásokat. Alkalmanként 2-3 gyermek vett részt a foglalkozásokon.
Turi: a Szolgálat természetbeni segítségnyújtással, adományok közvetítésével is igyekszik
segíteni az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a
településen.
Amennyiben lehetőség van rá, minden hónapban előre meghirdetett időpontban használt
ruhákat vihetnek el a rászoruló családok. A ruha adományokon felül játékokhoz, illetve
felajánlott tartós használati cikkekhez, bútorokhoz való hozzájutást biztosítanak. 2015
decemberében a Szolgálathoz nagyon sok ruha, tartósélelmiszer adomány érkezett, melyből
jelentős adományozás valósulhatott meg a szociális szempontból rászorulók körében.
A gyermekek számára számos intézmény, vállalkozók „cipősdoboz” akciót hirdettek, s a
beérkezett adományokat eljuttatták a Szolgálat számára, így az az ünnepek előtt a rászoruló
családok gyermekei részére átadhatta az összegyűjtött játékokat.
Iskolakezdési akció: Minden év augusztusában meghirdetik ezen programot, használható
állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtenek a hátrányos helyzetben
élő vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek. Különösen fontos lenne, hogy a
felajánló családok a már nem használt iskolatáskákat, iskolai eszközöket eljuttassák a
Szolgálat számára, hisz számos család kér ebben az időszakban segítséget a Gyermekjóléti
Szolgálattól, mivel anyagi nehézségeik miatt nem tudják beszerezni a szükséges eszközöket,
vagy éppen azért lenne fontos számukra, mert az évek során az adott iskolai eszköz
elhasználódott.
Ifjúsági körút: 2015-ben is megvalósult az ifjúsági körút elnevezésű prevenciós program,
aminek célja Szentgotthárd város azon fiataljainak „feltérképezése”, akik az iskolai órák után
az utcán, több esetben csoportokba tömörülve járják a várost. 2015-ben havi 1 alkalommal
tették meg az ifjúsági körutat a város különböző közterületein. A diákok, akikkel
találkoztak, továbbra is kommunikatívak voltak, megfogalmazták, hogy az adott
iskolájuk - elsősorban középiskolai intézményekről volt szó, szabadidős programokat
szervezhetne számukra, így lelkesebben maradnának az iskolában. Súlyos deviáns
viszonyokkal a tavalyi évben nem találkoztak.
A Szolgálat programjait plakátokon is hirdeti, de az intézmény honlapján is megtalálhatók,
valamint a különböző médiumok felületén is rendszeresen tájékozódhatnak az érdeklődök.
Gyermekvédelmi prevenciós javaslatok és az Intézmény jövőbeli céljai:


2016. évben továbbra is folytatódik az Ifjúsági Körút elnevezésű prevenciós
program. Fontos, hogy heti rendszerességgel tudják megvalósítani a programot
mind a téli mind a nyári időszakban. Az ifjúsági körút remek lehetőséget nyújt a
Szolgálatnak, hogy a fiatalokkal való kommunikáció során megismertesse őket
magával az intézménnyel, felhívó szórólapokat nyújt nekik át, melyen az
intézmény elérhetőségei is szerepelnek. A városban csellengő fiataloknak
szabadidős tevékenységet tud ajánlani, de emellett a továbbiakban is javasolt lenne
egy közösségi tér megvalósítása.
212



2016-ban a Szolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet az elektronikus
tanácsadásra a Tanácsadás-Sztg közösségi oldalon. A Szolgálat célja olyan
információk megjelenítése az internetes közösségi oldalon, ami segítségül
szolgálhat a fiataloknak.
 2016-ban legfontosabb jövőbeli cél a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladataikról és működési feltételeikről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
megfogalmazása szerinti, nem kötelező jelleggel kialakított iskolai szociális
munka bevezetése. Az iskolai szociális munka a következőkben tud segítséget
nyújtani:
 - egy lehetőség a szociális munka keretein belül, mentálhigiénés szaktudás
felhasználásával,
 - a nevelési - oktatási intézményekbe járó gyermekeknek, családjaiknak és a
diákokkal foglalkozó szakembereknek nyújt támogatást azzal, hogy segíti a
gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a
nevelési - oktatási intézményekbe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciái
fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségét akadályozó tényezők
feltárásában, azok megoldásában, a gyermek későbbi munkavállalásának
kibontakozásának lehetőségében, a gyermek, a család és a pedagógus
szükségletének felismerésében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében,
 - a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, nevelési problémák
esetén a gyermeket és családot érintő konfliktusok feloldásában.
 2016-ban további elemekkel bővül az Intézmény tevékenységi köre az 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet által meghatározottak szerint: - kapcsolattartási ügyelet,
amely biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas
semleges helyszínt, - utcai (lakótelepi) szociális munka (a magatartásával testi,
lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó,
csellengő gyermek segítése), - kórházi szociális munka (esetünkben az
illetékességi területen működő kórház felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a
rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés). - iskolai szociális munka
csoportfoglalkozások szervezésével, - készenléti szolgálat, melynek célja a családés gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben
történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, - mediációs
konfliktuskezelés, - jogi és pszichológiai tanácsadás külső szakemberek (Dr.
Mercz Ilona és Dr. Szőllősi Ilona) bevonásával, - családterápia és egyéni terápia
lehetősége a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Gyermek- és
Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Szakrendelésre való továbbirányítással.
A Szolgálat 2009-től a csaladsegito.szentgotthard.hu weboldalon is elérhetővé vált, mely
weboldal folyamatosan frissül az aktuális információkkal.
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB Tótágas Bölcsőde biztosítja. Az intézmény
fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa.
A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény adta lehetőségnek
megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény intézményegységeként
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bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátást biztosítja.
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályozza, mindezeken kívül „A
bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” című módszertani levél útmutatója, valamint
„A gyökerek és szárnyak” nevű közös pedagógiai program alapján folyt az intézmény
szakmai munkája.
Az intézmény a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja azon gyermekek számára,
akiknek szülei munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
Az elmúlt időszakban történt korszerűsítési munkáknak köszönhetően a mai modern kornak
megfelelő környezetben történik a kisgyermekek nevelése.
A Bölcsődében a napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő
munkarendjéhez igazodik, 12 órás nyitva tartási renddel. A bölcsőde, a családban nevelkedő
3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 4 csoportban, 68 férőhelyen
biztosította 2015-ben.
Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei intézményegységben
Feladat ellátási hely
SZEOB Tótágas Bölcsődéje
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám

68 fő

Bölcsődei csoportok száma

4

Bölcsődés gyermekek
létszáma
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Hátrányos helyzetű
Ingyen étkező
Három vagy több gyermekes
család gyermeke

május 31.

szept.01.

okt.30.

nov.30.

dec.31.

49

39

41

43

43

2

1

1

1

1

0
-

0
16

0
18

0
18

0
19

2

2

3

3

3

A nevelő munka során törekednek arra, hogy szeretetteljes környezetben harmonikusan
fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljenek. A derűs, oldott és szeretetteljes légkör,
mely a csoportok mindennapjait meghatározza, a különösen nehéz adaptációs időszak
nehézségeinek feldolgozását is segíti.
A bölcsődébe járó gyermekek különféle szociális háttérből érkeznek, szinte minden réteget
képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők jól integrálódjanak,
szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek közvetítésére
nyílik lehetőség.
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Felvétel során elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője a munkaerőpiacon
való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan
hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést,
gondozást, étkezést. A gyermekek szülei a város munkahelyei mellett a szomszédos osztrák
településeken vállaltak munkát. A felvételi kérelmek benyújtásakor döntő indok, hogy
mindkét szülő dolgozik, de nagyon fontos prioritás a gyermekek szociális háttere is
(gyermekét egyedül nevelő szülő, ingerszegény elhanyagolt környezet, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, 3 vagy több gyermek a családban).
A Bölcsőde gondozó-nevelő munkájának alapját a gyermekvédelem preventív funkciója
jelenti, hiszen a nevelők minden cselekedetükben preventív feladatot látnak el, ezzel
nagymértékben segítik a gyermekek egészséges szocializációját. Bár a szülők anyagi, családi
gondjait nem tudják megoldani, a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése alkalmat adhat
az elvárható szülői magatartás formálására. A családok értékrendjének, szokásainak
elfogadása, az esetlegesen eltérő nevelési elvekben a közös pontok megtalálása, egyeztetése
az együttműködés alapját képezik.
A 2014/2015-ös nevelési évben 49 gyermek felvételére került sor, férőhely hiány miatt
gyermeket eltanácsolni nem kellett. Május 31-ig 2 gyermek bölcsődei jogviszonya szűnt meg
a család Szentgotthárdról való elköltözése miatt. A 2015/2016-os nevelési évet szeptemberben
39 gyermekkel indították el.
A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást
vezetnek. A felvétel napján minden gyermeket mint igénybevevőt rögzítenek a TAJ alapú
nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést
készítenek, minden hó 15-ig önellenőrzést tesznek a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzék
az előző havi jelentések tartalmát.
Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegységvezetőnek.
A kihasználtság, a feltöltöttség bizonyos hullámzást mutat. A férőhelyek feltöltése
folyamatos, melynek befolyásoló tényezője a szülők munkába állásának ideje, illetve
meghatározó a gyermekek betöltött életkora. A létszámok alakulását az adott hónapokban,
lényegesen meghatározza a gyermekek egészségi állapota, bizonyos fertőző betegségekkel
szembeni fokozott érzékenységük.
A gondozási díj fizetése alól mentességet élveztek a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők, valamint 3 vagy több gyermeket nevelő családok, a tartós beteg gyermeket nevelő
családok, illetve azok a családok, ahol az 1 főre jutó nettó jövedelem 25%-át meghaladta a
gyermekétkeztetés mellett a személyi térítési díj összege.
A gondozási díj dokumentálása havonta a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.
mellékletén történik.
A bölcsőde kisgyermeknevelői létszáma és képesítése megfelel a 15/1998 (IV.30.) NM
rendelet által meghatározott személyi feltételeknek. Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő
neveli-gondozza a gyermekeket „saját gondozónő” és felmenő rendszerben.
A gyermekek életteréül szolgáló csoportszobák berendezése gyermekbarát, esztétikus, melyet
a nevelők hangulatossá varázsolnak az évszaknak, vagy éppen aktuális ünnepnek megfelelő
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dekorációkkal. A játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak, valamint a szakmai
előírásoknak megfelelőek.
A bölcsődei nevelés gondozás minden tevékenységével a gyermekek személyiségének teljes
kibontakoztatását igyekszik megvalósítani. A szakmai irányelvek betartásával és
alkalmazásával történik a gyermekek ellátása. A munkában érvényesül a más etnikumhoz,
kisebbséghez tartozás elfogadásának elve is.
A nevelők meleg, szeretetteljes odafordulással a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait,
fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotukat figyelembe véve segítik fejlődésüket.
Minden esetben érvényesül az egyéni bánásmód. A Bölcsőde célja egészséges, nyitott és
boldog gyermekeket nevelni, figyelembe véve, hogy eltérő adottságokkal és képességekkel,
fejlődési ütemmel, olykor az optimálistól jelentős lemaradással küszködve kell a pedagógiai
módszereket az egyénekhez igazítani.
A gyermekek érzelmi biztonságát növeli a személyi és tárgyi állandóság, a saját gondozónő
rendszer, a folyamatos és rugalmas napirend. A munkában érvényesül a fokozatosság, a
pozitívumok erősítése, a rendszeresség elve. Az adaptációs időszak nehézségei után a
gyermekek derűsek, aktívak és a világra nyitottak. A szülőkkel való együttműködés partneri, a
kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte.
A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét
ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek
az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál, az ellátást érintő kifogások
orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói
kötelezettségszegése esetén. Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek
panasszal, a fórumnak, panaszkezelés céljából nem kellett üléseznie.
Fontosak a napi találkozások, ahol lehetőség van információk átadására, esetleges problémák
megbeszélésére. A kapcsolattartás formái: családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezlet,
írásos tájékoztatók. A szülők és a nevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása
elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülők a kapcsolattartás
csoportos formáira is igényt tartanak. A családokkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani,
bizalommal fordulnak a Bölcsőde dolgozóihoz, látják, hogy gyermekeik jól érzik magukat,
folyamatos fejlődésük biztosított. A gyermekek fejlődését, érési folyamatait a nevelők
folyamatosan nyomon követik, a fejlődési lapon a gyermek 1 éves kora alatt havonta, 1 év
felett 3 havonta vezetik. Szülő számára biztosított a dokumentumokba való betekintés.
Az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósításáról a Bölcsőde feljegyzést
készít.
A gyermekek nagy része az édesanya közreműködésével és jelenlétében kezdte meg bölcsődei
életét, mely nagymértékben megkönnyítette a beilleszkedésüket, a számukra idegen, olykor
riasztónak tűnő világ elfogadását.
A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításával, az egyéni igények fegyelembe
vételével segítik a kultúrhigiénés szokások mielőbbi kialakulását. Mindezt jól szervezett
napirend segítségével érik el, melyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét,
sorrendjét és a várakozási idő a lehető legrövidebb. Az éves munkatervben az egészséges
életmód megalapozására helyezték a hangsúlyt; gyümölcs és zöldségnapokat tartottak,
tornaszobában, szabadban sok mozgásos játék található a napirendben.
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A gyermekek egészségügyi ellátását dr. Tőkés Emma gyermek szakorvos látta el, minden
reggel vizitelt a csoportokban, negyedévente fejtetvességi vizsgálatot végzett, a
szűrővizsgálatok eredményét dokumentálták.
Megkülönböztetett figyelemmel és többlettörődéssel segítik a nehezen szocializálódó,
lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését. A gyermekek kiegyensúlyozott
fejlődése érdekében, ha szükséges, állandó folyamatos kapcsolatot tartanak a
családgondozóval, védőnővel.
A prevenciós tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő, aki gyermekvédelmi
koordinátorként vesz részt a napi feladatok ellátása során, részt vesz a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat koordinációs ülésein, célja, a gyermek jogainak védelme, az
esélyegyenlősség megteremtése. Ennek érdekében a jelzőrendszer tagjai egymás munkáját
megismerve, támogatva, kiegészítve dolgoznak.
A megbízott gyermekvédelmi felelős 2 alkalommal készített pedagógiai jellemzést.
A nevelési év elején csoportonként felméri a gyermekek családi körülményeit, szociális
helyzetét, családlátogatás során környezettanulmányt készített, felmérte a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, erről készült jegyzői határozatokat
nyilvántartja.
A Bölcsőde tájékoztatja a rászoruló családokat, hogy hozzájuthassanak az őket megillető
szociális juttatásokhoz, szolgáltatásokhoz. Fokozott figyelemmel kísérjük a hátrányos
helyzetű családok sorsának alakulását. Esetenként a rászoruló családoknak ruhát, cipőt oszt
ki.
Az óvodába való átmenetet igyekszik a Bölcsőde megkönnyíteni azzal, hogy az
óvodapedagógusok felkeresik a Bölcsődében az óvodába menő gyermekeket és tájékozódnak
fejlettségi szintjükről, szokásrendszerükről, lehetőség nyílik a tapasztalatok átadására. A
gyermekek a saját gondozónőjükkel együtt meglátogatják a leendő óvodai csoportszobát, a
leendő óvó nénit. Ismerkedési lehetőséget teremt az intézmény által szervezett közösösen
megtartott gyermeknap is.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások
A tárgyévben gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzésre nem került sor.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
5.1. A felnőtt háziorvosok és házi gyermekorvosok aktívabban vegyenek részt a
gyermekvédelmi munkában, tegyenek eleget jelzőrendszeri kötelezettségüknek!
5.2. Azon diákok esetében, akik hajlamosak az iskolai szabályokat megszegni, fokozottabban
kellene figyelni a hiányzásokra, azok okára, és szükséges lenne időben jelezni a
Gyermekjóléti Szolgálat felé, mivel a súlyos devianciákat preventív jelleggel már nem lehet
kezelni, tartós iskolakerülés, lelki, mentális problémák is kialakulhatnak időközben.
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5.3. 2016. évben is heti rendszerességgel folytatni kell az Ifjúsági Körút elnevezésű
prevenciós programot.
5.4. Jövőbeli cél a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladataikról és működési feltételeikről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet megfogalmazása szerinti, nem kötelező jelleggel kialakított
iskolai szociális munka bevezetése.
6. A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia főbb pontjainak bemutatása
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiája három
prioritást jelöl meg, melyek a jövőbeni bűnmegelőzési - közbiztonsági munkát
meghatározzák: prevenciós programok, közterületi jelenlét fokozása és az ifjúságvédelem.
Utóbbi talán a legfontosabb feladat a bűnmegelőzés terén, nem csak az ifjúság áldozattá
válásának megakadályozásáról van itt szó, hanem ugyanilyen fontos cél annak megelőzése,
hogy bűnelkövetőkké váljanak.
A fiatalokra, kiskorúakra leselkedő egyik legnagyobb veszélyként a drogveszélyt jelöli meg a
dokumentum, mivel ez a fiatalok körében jelenleg is nagy gondot okoz. Felmérések,
kikérdezéses módszerek alkalmazásával lehet valamennyire valós képet kapni erről a
problémáról. A drog Szentgotthárdon jelen van, annak „kemény”drog formája egyelőre nem
jellemző. Évente változó számban fedez fel a rendőrség használókat, terjesztőket, termelőket.
A probléma ellen mindenképpen fel kell lépni rendőrségi eszközökkel is, megelőzéssel is.
A Szentgotthárdi Rendőrőrs a bűnmegelőzés érdekében fokozott figyelmet fordít a
társszervekkel és az önkormányzattal való együttműködésre. Az általános iskolában az
„Iskola rendőre” program, a III. Béla Szakképző Iskolában bűnmegelőzési tanácsadó
működik, ezek keretében ad a rendőrség a bűncselekményekkel és a drogmegelőzéssel
kapcsolatban az intézményekben tanulóknak tájékoztatást. Továbbra is kiemelten kezelik a
családon belüli erőszak jelenségét és az ehhez kapcsolható kiskorú veszélyeztetése
bűncselekményét.
A korábban változó gyakorisággal működő Ifjúságvédelmi Őrjárat helyett a Szentgotthárdi
Rendőrőrs havi rendszerességgel ifjúságvédelmi akciókat szervez a fogyasztóvédelem és a
gyámügyi terület részvételével. Ennek során és ezen kívül is rendszeresen ellenőrzik a
szórakozóhelyeket.
A dokumentum feladatként fogalmazza meg, hogy a Családvédelmi és Egészségnevelő
Koordinációs Bizottságban az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatni kell az
iskoláskorúak, fiatalkorúak problémáinak folyamatos figyelemmel kísérését, a bűnnel,
bűnözéssel, kábítószerezéssel kapcsolatos jelenségek feltárását és jelzését, a problémák
megoldására javaslat kidolgozását, a problémás egyedi esetek megtárgyalását.
A Stratégia is leszögezi, hogy a Rendőrőrs legfontosabb célkitűzései között szerepel a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek számának és súlyossági fokának
csökkentése. A feladatok végrehajtása érdekében a Baleset-megelőzési Bizottság propaganda
tevékenységet folytat. A szeptemberi iskolakezdés kapcsán elrendelt, az iskolák környékének
fokozott ellenőrzését célzó akciót kiterjesztették, és a polgárőrök segítségével végzik.
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7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A Szentgotthárdon működő civil szervezetek jelentős része foglalkozik a gyermekekkel és az
őket érintő területekkel. A gyermekekhez kapcsolódó feladatok közül leginkább a nyári
táboroztatásból veszik ki a részüket, s ehhez az Önkormányzat is nyújt anyagi támogatást a
Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap terhére.
2015. évben az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas táborát 72.000,- Ft-tal, a
Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti táborát 200.000.- Ft-tal segítette a
város. A Római Katolikus Plébánia nyári hittan táborát 200.000,- Ft-tal, a Szentgotthárdi
Evangélikus Egyházközség nyári hittantáborát 60.000,- Ft-tal támogatta az Önkormányzt. A
táboroztatáson kívül az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány karácsonyi programra kapott
30.000,- Ft támogatást az Önkormányzattól.
Az egyik legaktívabb egyesület e téren a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete,
mivel ők hosszú évek óta foglalkoznak hátrányos helyzetű és eltérő tantervű oktatásban
részesülő gyermekek patronálásával, korrepetálásával. 2015-ben az általuk patronált
gyermekek részére szervezett sportprogramot is támogatta 50.000,- Ft-tal az Önkormányzat.
A településrészeken működő civil szervezetek (pl.: Rábafüzesért Egyesület, Farkasfa
Jövőjéért Egyesület) és a városrészi önkormányzatok egyes rendezvényein is külön
figyelmet kapnak a gyermekek, ilyenek egyebek közt a húsvéti, gyermeknapi, vagy
karácsonyi rendezvények.
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület egész évben szervez programokat a gyermekek
részére, amelyek mind a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését célozzák meg.
Ünnepekhez, népszokásokhoz, nagyrendezvényekhez kötődő játszóházakat kínáltak az év
folyamán a gyerekeknek, melyekben törekedtek arra, hogy a régi, hagyományos értelemben
vett játszóházi programokon túl új élményeket, ötleteket, lehetőségeket is kínáljanak. A
Pannon Kapu Kulturális Egyesület július 6. és augusztus 14 között 2015-ben is megszervezte
a Gotthárdi Vakáció programjait. Három héten át, három különböző táborba várták a
gyerekeket, ahol sok érdekes, hasznos és szórakoztató programot kínáltak számukra. A
táborok továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek mind a gyerekek, mind a szülők
körében.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szentgotthárd Város Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2015. évi
ellátásáról szóló értékelést.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. május 24.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2016. június 01-i ülésére
Tárgy: Ipari park értékesítési, hasznosítási stratégiája.

ELŐZMÉNYEK:
A Képviselő – testület 2016. évi munkatervébe májusi testületi anyagként bekerült a
Szentgotthárdi Ipari Park értékesítési, hasznosítási stratégiája című napirend. Ugyanakkor a
Képviselő – testület a Szentgotthárdi Ipari Park Kft szerződéseinek áttekintésével, a cég
rendbetételével, célok meghatározásával júniusban is akar foglalkozni. Erre tekintettel ez az
anyag elkészült ugyan, de javaslom a júniusi előterjesztés alapjának tekinteni és álláspontom
szerint a Szentgotthárdi Ipari Parkkal kapcsolatos elképzelések június hónapban fognak csak
végleges formát kapni.
Magyarországon 1997-óta ítélik oda az „Ipari Park” címet. Jelenleg Magyarországon 7
régióra bontva összesen több mint kétszáz ipari parkot tartanak nyílván. Ezek egyike a
Szentgotthárdi Ipari Park. Ennek létrejöttekor egy szerződés született az akkor illetékes
minisztérium és Szentgotthárd Város Önkormányzata között amit az 1. számú mellékletben
mellékelünk.
A Szentgotthárdi Ipari Park akkor megfelelt az ipari parkokkal szemben támasztott
elvárásoknak, ezt eleinte tudomásunk szerint ellenőrizték is. Az ipari park Magyarország sót
egyes akkori sajtóhírek szerint Európa egyetlen határon átnyúló ipari parkja lett amennyiben a
magyar és osztrák határ melletti területek két kft irányításával működtek: egy magyar
oldalival és egy osztrák oldalival.
Az Ipari Park feladatainak ellátására Magyarországon a Szentgotthárdi Ipari Park Kft jött
létre. Ebben 2015. elejéig osztrák többség volt másfél évtizeden keresztül és az osztrák
tulajdonosok kivásárlásával tavaly március óta mondhat ez a gazdasági társaság 100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak.
Az ipari parkok szerepe a magyar gazdaságban:
Az ipari parkok közel húszéves jelenlétük során beépültek a magyar gazdaságba.
Árbevételükkel, exportjukkal jelentős szerepet vállalva a magyar ipari termelésből, kivitelből.
A cégek jelentős beruházásokat, innovációkat valósítottak meg és több százezer főnek adnak
munkát, amivel a magyar állam után az ipari parkok váltak a legnagyobb foglalkoztatóvá az
országban.
Az ipari parkok szerepe a regionális terület- és gazdaságfejlesztésben:
A központi gazdaságfejlesztési eszközöknek fontos szerepük van a befektetések
ösztönzésben, de
ezek soha nem helyettesíthetik a helyi szereplők, az önkormányzatok munkáját. Míg a
kormányzati
támogatások rendszere jól összehangolt - legyen szó nemzeti, vagy uniós forrásról - addig
nagyon sok

220

önkormányzat nincsen tisztában a saját lehetőségeivel. Fontos megjegyezni, hogy az
önkormányzatoknak is jelentős szerepe van a működő tőke letelepítésében. A települések
kezében vannak ehhez eszközök -, mellyel a versenyképes makro környezet mellett,
versenyképes helyi környezet alakítható ki.
A Szentgotthárdi ipari park

SWOT analízis
Strenght / Erősségek:
- ipari gazdasági szerkezet hagyományai – Szentgotthárd ugyanis Vas megye arányokat
tekintve a legiparosodottabb települése
- vonzó vállalkozói környezetet biztosít ehhez az Ipari park az elhelyezkedésével,
infrastruktúrájával
- kiváló vasúti megközelítés
- jó közúti megközelítés
- jó infrastruktúra
- az ipari parkot irányító cég az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező gazdasági társaság
Weaknes / Gyengeségek:
- települések kistérségi kommunikáció és feladatmegosztása gyenge
- K+F ipari hasznosításának hiánya
- klaszteralapú együttműködés hiánya
- tudás alapú vállalatok alacsony száma
- logisztikai szolgáltatások alacsony száma és színvonala
- magasan kvalifikált munkaerő megtartó képesség alacsony
Opportunity / Lehetőségek:
- vasúti szállítás további kihasználása
- továbbfejlesztési lehetőség (Ipari Park III.)
- M8 gyorsforgalmi út megépítése ami belátható időn belül
megvalósul
- határ közeli fekvés miatt átnyúló kapcsolatok
- munkaerő kapacitás hasznosítása
- középfokú oktatás jelenléte és felsőfokú képzések lehetősége a városban
Threat / Veszélyek:
- kötelezettségek a Tudományos technológiai Park esetében,
- esetleges pályázati feltétel teljesítés
- szakképzett munkaerő elvándorlása
- a munkaerőkereslet kielégítésének nehézségei (alig van helyben munkaerő)
- távolról jövő munkaerő letelepítésének nehézségei
Az infrastruktúra:
Az ipari parkot működtető cég a városi önkormányzat tulajdonában van. Éves költségvetésén
belül szerény összeget fordít az ipari park projekt ügyvitelére. Nálunk is, ahogy jellemző az
ipari parkok esetében, hogy általában nincs önálló munkakörű szervező, a jellemző a kapcsolt
munkakörökben elláttatott ügykezelés, a rezsi költségek nem érik el az évi pár százezer
forintos szintet.
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A Szentgotthárdi Ipari Park jól megközelíthető park, belső infrastruktúrái is kiválóak.
Kiemelten a
belső úthálózat, kiépített parkolók, tehergépkocsi fordulók, kiépült a csapadékvíz hálózat, a
közvilágítás.
A korábban magasabb saját pénzlekötést, pénzügyi-megtérülési kockázatot vállalás meghozta
gyümölcsét a város számára. A betelepült nagyvállalatok helyi adó befizetései nagyban
hozzájárulnak a város működéséhez, fejlődéséhez. Napjainkban a betelepülni szándékozók
elsősorban a helyi vállalkozások, amelyek kinövik korábbi telephelyüket, a zaj és más
környezetszennyezés miatt átköltözési kényszere jelenik meg, és ehhez ad megfelelő
lehetőséget az ipari park területe. Az átköltözést tehát kényszer, vagy a vállalkozás fejlődése
motiválja, nem a pótlólagos előnyök. A fejlődés, pedig nem az ipari parkba költözéstől,
hanem már annak előtte bekövetkezik.
Önkormányzat (testület) által elvárt eredmények meghatározása:
Célok megfogalmazása, adottságok, lehetőségek:
Első prioritású stratégiai célok:
- Foglalkoztatottsági szint emelése de legalább annak megtartása
- Forgalom növelése, betelepülő vállalkozások által (adóbevételek növelése érdekében)
- Infrastruktúra bővítése az IP-n belül (betelepülés elősegítése, szolgáltatás)
- Tudományos
Második prioritású stratégiai célok:
- Magasan kvalifikált munkahelyek létrehozása (megtartó képesség erősítése)
- Fenntartható fejlődés megteremtése
- „Egészséges” ipari szerkezet kialakítás
Részcélok:
- Helyi vállalkozások versenyképesség fokozása
- Munkakörülmények javítása
- Városfejlesztés elősegítése
- Munkaerő letelepítése
Célok időbeli meghatározása
Rövid távú célok:
- Stratégiai tervek /célok elfogadása, megvalósítási ütemterv kidolgozása, forrásigény és
forrás
lehetőségek meghatározása, érdeklődőkkel történő konkrét megállapodások
megkötése,
- Az ipari parkról szóló un. betelepülési tervnek az elkészítése
- Tudományos technológiai Park cím elérése
- Középtávú célok:
- Új betelepítendő vállalkozások megkeresése, infrastruktúra tovább fejlesztése,
szolgáltatások
fejlesztése, elkerülő út, megközelíthetőség
- Helyi gazdaság sikeres hagyományaira épülő, képzettségen alapuló gazdaság szerkezet
kialakítása
- Tudományos technológiai Park színvonal elérése, szakmai, képzési és oktatási
intézményekkel
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Új innovatív, nem csak az olcsó munkaerőre támaszkodó, legalább közepes
technológiai szintű vállalkozások letelepítése
Tudományos technológiai Park színvonal elérése, szakmai, képzési és oktatási
intézményekkel
A Szentgotthárdi ipari Park Kft aktívizálása: ipari parki szolgáltatásokat nyújtani
képes szervezetté fejlesztése
Hosszú távú célok:
felvett kapcsolatok révén, betelepült vállalkozások számára nyújtható szolgáltatások
fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok építése, részvétel a nemzetközi versenyben.
Komparatív előnyöket kihasználó gazdasági bázis megteremtése

Az Ipari Park hatásának vizsgálata
1. A gazdaságra gyakorolt hatások
Az elavult ipari struktúrát korszerű és fejlett technológiával történő fokozatos és folyamatos
felváltása, intenzív tőke-ösztönző. Amennyiben ez technológiai transzferként valósul meg,
előmozdítja az újabb és újabb kutatási eredmények hasznosítását.
Az innováció- és technológia fejlesztése mely lehetőséget biztosít a helyi erőforrások
mobilizálására, ezáltal befolyással lehetnek az önkormányzati adóbevételek növelésére,
valamint ennek kapcsán erősítve a foglalkoztatás szerepét, illetve munkahelyteremtést.
2. Az infrastruktúrára gyakorolt hatások
Az infrastruktúra beruházások a működő tőke letelepedésének nélkülözhetetlen alapfeltételei
az infrastruktúrafejlesztésbe befektetett eszközök jól hasznosulnak, sokszoros letelepedést
segítve elő a közlekedési feltételrendszer milyensége, az ipari parkok térségfejlesztő hatása is
érvényes az úthálózat fejlesztésére
3. A vállalkozásokra gyakorolt hatások
A park fejlesztése a szolgáltatás és innováció feltételeinek megteremtésével a már működő
vállalkozások számára is irányt és példát mutat a versenyképesség növelésére a parkba
betelepült vállalkozások lehetőséget biztosítanak a beszállítói hálózat kialakítására a kis- és
középvállalkozások fejlődését biztosítják az ipari parkok a telephely kínálattal és
szolgáltatásokkal> inkubáció.
Fejlesztési lehetőség vizsgálata:
Testvérvárosok ipara
Kevéssé foglalkoztunk eddig a testvérvárosaink ipari tevékenységének tanulmányozásával –
igazából ebben is lehetnének lehetőségek, alakulhatnának ki kapcsolatrendszerek az ipari
parkok és az azokban működő vállalkozások között vagy alakulhatna ki kapcsolat az ipari
parkokat irányító cégek között ami minden formában hasznos lehetne. Ennek rlsz lehetne a
szinergiák felkutatása (közös kapcsolódási pontok) keresése.
Ha rendelkezik/nek ipari parkkal és az ottani tapasztalatokat szívesen megosztanák
városunkkal, ill. további immár üzleti/gazdasági segítséget is nyújtana. Alternatív
energiaforrás lehetősége, az ipari park kapcsán, hosszú távon vizsgálandó.
Közös kapcsolódási pontnak olyan dolgokat lehet tekinteni, amelyek vagy Szentgotthárdon
megtalálhatóak vagy ahol a hasonló termékek gyártása technológia, meglétére lehet számítani.
Ezért nagyon fontos a jövőben a testvérvárosi kapcsolatok kialakításakor ezeknek a
szempontoknak a vizsgálata is.
- Új iparágak meghonosítása, vonzása:
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- a TTP cím elnyerése esetén ez vonzhatna új, más minőségű betelepülóket így ezzel
lényegesen javítható illetve továbbfejleszthető az Ipari Park
- Helyi gazdaságfejlesztő program elindítása aminek elvben forrása lehet az Ipari Parkban
képződött helyi iparűzési adó meghatározott százaléka – erre vonatkozó próbálkozás már volt
– akkor szerény eredménnyel azonban látványos eredményekig nem tudott eljutni.
- Ipari Park működtetéséhez szolgáltatások nyújtása saját Szentgotthárdi ipari Park Kftnken keresztül akár további önkormányzati gazdasági társaság bebonásával
Értékesítés, hasznosítás:
A területek értékesítése az Ipari Parkkal való foglalkozás egyikeleme csak. Jogunk és
lehetőségünk van a folyamatot irányítani és befolyásolni. Ehhez érdemes kategóriákat
felállítani: „nagyon szükséges és fontos” „átlagos” és „kevésbé fontos” besorolással és meg
lehet határozni, hogy az egyes kategóriákban milyen segítséget tudunk adni. Egy példa az első
kategóriára:
- olyan vállalkozások vonzása, amelyek az ipari parkban működők számára is nyújtanak
lehetőséget (pl. logisztikai központ kialakítása, csarnokok építésével foglalkozó társaság
letelepítése, meglévő vállalkozások beszállítóinak letelepítése,stb.) Szükséges ehhez a
meglévő ipari parki vállalkozások igényeinek felmérése és kielégítése
- olyan vállalkozások vonzása melyek tevékenysége fontos és kívánatos a fenntarthatóság
mint elv szempontjából – (pl. környezetbarát termékek előállítói, stb.)
- olyan vállalkozások vonzása, melyek termékei nagyobb hozzáadott értéket jelentenek
Az értékesítés és hasznosítás során javasoljuk hogy a vételár mértékének csökklenne a
kívánatos, hogy entésével óvatosan bánjunk, ezzel lehetőség szerint önmagában ne éljünk.
Álláspontunk szerint az ár mindig azonos legyen amiből kedvezményt: hosszabb
részletfizetést, hosszabb távú bérleti lehetőséget, csarnoképítés fejében lehetővé tett kisebb
összeg megfizetését, stb. lehetne előírni. De ennek mértéke is függhetne attól, hogy az adott
vállalkozás melyik fent említett kategóriába sorolható be.
A testület elvi egyetértése esetén a júniusi ülésre ezen a vonalon elindulva részletesebben is
kidolgozunk egy szempontrendszert.
ÖSSZEFOGLALÁS
Megállapítható tehát, hogy azok az Ipari Parkok sikeresek, amelyek fő közlekedési út mellett,
geopolitikailag kiváló helyen fekszenek (logisztika) és azok, amelyek egy nagy
multinacionális vállalat környezetében jöttek létre és a beszállítok odatelepítésével tudták
növeli a foglalkoztatottságot és a betelepülők számát (gyártás).A Szentgotthárdi Ipari Parkban
ezek a jellemzők kétség kívül fellehetők. Ugyanakkor ipari parkunkat jónéhány éve
egyszerűen csak ipari tevékenység végzésére alkalmas födterületként kezzeltük ahol tőlünk
szinte függetlenül tevékenykedett egy Ipari Park Kft melyben minimális tókével mi is jelen
voltunk. Fontos annak megértése, hogy az Ipari Parkunk érték amivel ennek megfelelően kell
bánnunk és fontos megérteni azt is, hogy ma már a mi kezünkben van annak sorsa: jelene,
jövője, fejlődése, így azzal más módon kell foglalkoznunk mint azt tettük eddig.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Ipari park értékesítési,
hasznosítási stratégiája című előterjesztést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
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