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Településrendezési tervek felülvizsgálata – a településszerkezeti
terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy: Településrendezési tervek felülvizsgálata – a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat
és szabályozási terv elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az új településrendezési tervünk elfogadására irányuló eljárás a következő, végső szakmai
véleményezési szakaszhoz érkezett.
A rendezési terv készítői a véleményezésben közreműködő hatóságok és a partnerségi véleményezés
keretében érkezett vélemények kapcsán hozott, a 123/2016. számú határozattal elfogadott képviselőtestületi döntésnek megfelelően a településrendezési terveket, a helyi építési szabályzat tervezetét, a
mellékleteket átdolgozták és összeállították a végső szakmai véleményezéshez szükséges anyagot.
A dokumentációt megtekinthetik:
http://archiv.szentgotthard.hu/!test/rendezesi_tervek.zip
A dokumentáció tagolása:
Településszerkezeti terv:
szöveges rész: a szerkezeti terv leírása (4.0 jelű dokumentum)
tervlap: a város teljes közigazgatási területére kiterjedő 2.2 jelű tervlap (4.1 jelű dok.)
Helyi építési szabályzat:
szöveges rész: a helyi építési szabályzat tervezete (6.0 jelű dokumentum) 1.sz. mell.
tervlap: tervlapok városrészenként külön-külön
Mellékletek:
örökségvédelmi hatástanulmány (7.0 jelű dokumentum)
alátámasztó munkarészek (5.0 jelű dokumentum)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 40.§ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az
Állami Főépítész támogató végső szakmai véleményének birtokában fogadhatja el a
településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, a szabályozási tervet.
A végső szakmai véleményezésre összeállított dokumentációt az Állami Főépítész asszonynak
eljuttatuk.
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OTÉK ELŐÍRÁSOKTÓL VALÓ ELTÉRÉS INDOKLÁSA
A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 111.§.(2) bekezdése rendelkezik a helyi
építési szabályzatban az OTÉK előírásainál megengedőbb követelmények megállapításának
feltételeiről.
A településrendezési terv az OTÉK-tól a következő helyen tér el:
1. A beépítésre nem szánt területen a megengedett legnagyobb beépíthetőség 5%. Szentgotthárd
településrendezési terve az igazgatási terület déli részén lévő tanyák beépíthetőségét 20%-ban
határozta meg.
Farkasfától délre lévő területen a Zsilavek és Kiserdő egymáshoz közeli tájrészeken csoportosult ,
kialakult tanyák vannak. Kialakult, a szokásostól eltérő, jellegzetes településszerkezeti elem,
amelyeknek fennmaradását, szükséges fejleszthetőségét az önkormányzat biztosítani kívánja.
Az igazgatási terület déli része az Örségi Nemzeti Parkhoz tartozik, a tanyák is itt helyezkednek el.
Belterületi zárványok kialakítása a természetvédelmi területen a természet védelméről szóló 0996. évi
LIII törvény 37.§.(5) bekezdése szerint nem lehetséges, csak abban az esetben, ha a település
belterülete is védett, s ez Szentgotthárdnál nem áll fenn. A tanyák meglévő épületállománya
különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási egységben megengedett 5%-nál már most is
nagyobb, az esetlegesen szükségessé váló bővítési igény is figyelembe vétele az OTÉK-tól való
eltérést szükségessé teszi.
Új tanyákat nem jelöl ki a településrendezési terv, de a meglévők mindenképpen megőrzendők
2. Rábakethely, Kis utca északi oldalán fekvő lakótelek
Lkek-O4 jelű építési övezet alá tartozó lakótelek tulajdonosa vállalkozáshoz szükséges tárolót
kíván építeni, amelyhez a jogszabályban megengedett 30%-nál nagyobb, 35%-os beépíthetőségre
van szükség. Telkük kialakult teleksorban található, a környező telkekből vásárlással való
bővítésére nincs lehetőség. Kérését az önkormányzat támogatta.
3. Brenner kápolna
Közismert zarándokhely. Az összegyűlő zarándokok száma átlagosan 600 főre tehető. Kiszolgáló
létesítmény jelenleg egy erdőbe rejtett két egységből álló WC épület.
Sürgető igény egy vizesblokk építése. Távlatban gyülekezőhelyet papok számára, megfelelő
nagyságú vizesblokkot, napsugárzás elleni védőtetőket, elsősegély helyet, étkezőhelyet kívánnak
építeni.
A kápolna egy Zsida városrész feletti erdei tisztáson áll. A településrendezési terv beépítésre nem
szánt területbe sorolja. A kápolna telke magával a kápolnával jelenleg is a megengedett 5%-os
beépítettségű, a nagyszámú zarándok számára szükséges kiszolgáló helyiségek 20%-os
beépettséggel valósíthatók meg.
4. Rábafüzestől délre a Füzesi út keleti oldalán belterületen mezőgazdasági major, állattartó telep
működik. A településrendezési terv különleges területfelhasználási módba, mezőgazdasági üzemi
területbe sorolja. A különleges területen a jogszabály 40% zöldfelület fenntartását írja elő,
amelynek betartása a mezőgazdasági majorokban folytatott állattartó, tároló tevékenységgel
ellentétes. A telekhatárok mellett kívánatos védőerdősáv 15% zöldfelület arány mellett
megvalósítható.
5: Rábatótfalu római katolikus temploma közterületen áll és telke csak a templom épületének
területére terjed ki, következésképpen a beépítettsége 100%. Területfelhasználási besorolása
intézményi vegyes terület, amelyben az OTÉK beépítettség tekintetében a legnagyobb mértékű
lakóterületi beépítettségnél legfeljebb 25%-kal megnövelt értéket enged meg. A Klk Z kisvárosias
zártsorú beépítést figyelembe véve 60%+25%=85%, ezt a mértéket a kialakult helyzet meghaladja.
A legkisebb zöldfelület aránya a be nem épített terület 50%-ára van előírva, a kialakult helyzetben
ez sem teljesíthető.
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6.Szentgotthárd belvárosában a 60-as években épült többlakásos lakótömbök döntő többsége a lakóit
kiszolgáló közös zöldterülettől elválasztva önálló helyrajzi számmal rendelkezik, tehát 100%-os
beépítettségű. Az OTÉK kisvárosias lakóterületen legfeljebb 60%-os beépítettséget enged meg, a
legkisebb zöldfelületi arány 20%, ezek egyike sem teljesül. A kialakult helyzetre való tekintettel
OTÉK alóli felmentés kérelem szükséges.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy először határozattal a szerkezeti terv elfogadása
kapcsán kell döntést hozni, majd rendelettel az új helyi építési szabályzat elfogadásáról.
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Településszerkezeti tervét és annak leírását megtárgyalta és jóváhagyja.

Város

Ezen határozat mellékletei:
1.sz. melléklet: a 970-TR/2015. számú dokumentáció, 2.2. jelű Szentgotthárd
teljes igazgatási területe című tervlap
2.sz. melléklet: a 970-TR/2015. számú dokumentáció, Szentgotthárd város
településszerkezeti terv leírása című fejezet
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás irodavezető
Szentgotthárd 2016. június 22
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1. számú melléklet

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/… . (… . … .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZENTGOTTHÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 6/A. §-ában, 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és 13. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva, a város Településszerkezeti Tervében foglaltak megvalósítása
érdekében, a véleményezési eljárásban közreműködő alábbi államigazgatási szervek:
- Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály,
megbízott állami főépítész,
- Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
- Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
- Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
- Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
- Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
- Nemzeti Közlekedési Hatóság,
- Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
ELSŐ RÉSZ
Általános előírások
I. Fejezet
Általános előírások
1. A rendelet hatálya és alkalmazása
1.§ (1) A rendelet hatálya Szentgotthárd város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt,
építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban: építési munkát
végezni), és ezekre hatósági engedélyt adni, az Országos Településrendezési és Építési
Követelményeket tartalmazó 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet és mellékletei
(továbbiakban: OTÉK) és az egyéb általános érvényű jogszabályi és hatósági előírások,
valamint jelen rendelet és szabályozási tervi rendelkezései szerint lehet.
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(3) Szentgotthárd város területén a meglévő és a tervezett belterületi határvonalat a szabályozási
tervek tartalmazzák.
(4) Ahol a szabályozási terv tervezett belterületi határvonal jellel belterületbe vonást jelöl, ott a
megváltozott területfelhasználásnak megfelelő telekalakítás és beépítés feltétele a belterületbe
vonás.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ (1) E rendelet alkalmazásában
a) Irányadó szabályozási elem:az azonos területfelhasználású és övezeti besorolású telkek
között meglévő telekhatár, továbbá a magánút területének határa.
b) Kötelező szabályozási elemek:
ba) a beépített és beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területek határa
(meglévő és tervezett belterület határ)
bb) a területfelhasználási egységek határa
bc) az építési övezet és határa
bd) a szabályozási vonal
be) az építési vonal
(2) A kötelező szabályozási elemek helyének megváltoztatásához – kivéve a (3) bekezdésben
szabályozott eseteket – a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és/vagy a helyi építési
szabályzat módosítása szükséges, figyelembe véve a külön jogszabály szerinti előírásokat.
(3) A Szabályozási terven jelölt új utak szabályozási szélessége az egyes utak kiviteli terveinek
készítésénél amennyiben a terepviszonyok részletes vizsgálata és a szakmai követelmények
szükségessé teszik 5,0-5,0m mértékig elmozdíthatók.
3. A telekalakítás szabályai
3.§ (1)A telekcsoport újraosztásával létrejövő lakóterületi és vegyes területfelhasználású
telektömbökben egy telektömbön belül a telkek közül a legnagyobb és a legkisebb
telekszélességű telkek szélességének arány nem lehet több 1,5-nél.
(2) A kialakult telekosztású lakóterületi telektömbben, a kialakítható telek legkisebb átlagos
szélességére vonatkozó előírást csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a telekalakítás a
kialakult telekszélesség megváltozását eredményezi.
II. Fejezet
Közterület alakításra vonatkozó előírások
4.§ (1) Építmények csak a közlekedésre nem szolgáló területeken, a közműveket nem zavaró módon
helyezhetők el közterület alakítási építési engedélyezési terv alapján az alábbiak szerint:
a) Kereskedelmi rendeltetésű-ún. pavilon- építmény határozott ideig szóló érvénnyel és
elbontási, helyreállítási kötelezettséggel engedélyezhető. A pavilon kizárólag autóbuszváró,
jegy-, hírlap-, virágárusítás, vagy valamely konkrét közterületi szolgáltatáshoz kapcsolódó
rendeltetésű lehet.
b) Vendéglátó teraszok csak közterülettel határos vendéglátó egységhez kapcsolódóan
létesíthetők, azonban valamennyi üzemeltetési és közegészségügyi feltétel (étel-, ital
előkészítés, hulladéktárolás, kötelező szociális helyiségek stb.) a vendéglátó egységen belül
alakítandó ki.
ba) A vendéglátó terasz idényjelleggel engedélyezhető, használati idejéről, az építés/elbontás
időszakáról az építési engedélyben rendelkezni kell.
bb) A vendéglátó terasz a közút gépjármű és kerékpáros forgalmát nem zavarhatja, attól
korláttal, vagy egyéb építészeti megoldással kell elválasztani.
bc) Biztonságos módon meg kell oldani a járda gyalogos forgalmának átvezetését, valamint
az ingatlan kapubejáratának vagy egyéb rendeltetési egységének akadálymentes
megközelítését.

6

bd) Vendéglátó terasz területére lakóhelyiség nyílászárója csak 2,0 m felett nyílhat.
be) Vendéglátó teraszok vászon árnyékolókkal, ernyőkkel fedhetők.
(2) Reklámok, cégérek elhelyezésére vonatkozó általános rendelkezések:
a)
Épületen csak a teljes homlokzati felület arculatához igazodó cégér, cégfelirat, cégtábla
helyezhető el. Új épületeknél ezen felületeket az építési engedélyben meg kell határozni.
Tetőfelületen reklám nem engedélyezhető.
b) Díszvilágítást, fényreklámot és fényhirdető berendezést úgy kell kialakítani, hogy a
fényhatás a környező építmények rendeltetésszerű használatát ne zavarja, a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse, a városképet kedvezőtlenül ne befolyásolja.
c)
Reklámcélú felület a közterület felőli kerítéseken, valamint hidak építményrészein nem
helyezhető el.
III. Fejezet
Az épített környezet és a településkép alakítása
5.§ (1) Az épületek felújítása, átépítése és új épület építése esetén mind az utcakép, mind a
közterületről feltáruló udvarok, vagy ahhoz kerítés nélkül csatlakozó közintézmények körüli
területek vonatkozásában a beavatkozás helyére jellemző rendezett kisvárosias kertvárosias,
illetve falusias karakter megőrzésére kell törekedni.
(2) Beépítésre szánt területekhez kapcsolódó közlekedési területeken (a különleges, üzemi
mezőgazdasági területek kivételével) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas
hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél
a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek
és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell
biztosítani.
(3) Hírközlési hálózat homlokzatra szerelve nem vezethető.
IV. Fejezet
A táj és a természeti környezet védelme
6.§ (1) Szentgotthárd igazgatási területének a Szabályozási terven körülhatárolt déli része az Őrségi
Nemzeti Parkhoz és ezen felül az európai NATURA 2000 hálózathoz tartozik, amelyen belül
fokozottan védett területek is vannak. Cél a biológiai sokféleség, a természetközeli állapot
megőrzése, környezetkímélő gazdálkodás bevezetése.
(2) Az (1) pontban meghatározott területen
a) nem folytatható olyan tevékenység, illetve nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a
jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, ökoszisztémákat és egyéb
természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja,
b) a kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés
érdekében szabad,
c) szélturbinák, átjátszó állomás, óriásplakátok nem helyezhetőek el,
d) Új energia és hírközlő vezetékek, ha más nyomvonal nem jelölhető ki, lehetőség szerint a
terepszint alatt vezetendők, a meglévők rekonstrukciója során vizsgálandó a föld alá
helyezés lehetősége,
e) A területen mindennemű, a jelenlegi állapotot megváltoztató tevékenység engedélyezésénél
a természetvédelmi hatóság szakhatóságként közreműködik.
f) Fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő vizes élőhelyek, vízfolyások megőrzésére.
Mivel ezek az élőhelyek kis számban és kis kiterjedésben fordulnak elő fennmaradásukat
biztosítani kell.
g) Az igazgatási területen fellelhető még nem kataszterezett források országos természeti
védelem alatt állnak. Szennyezésük, feltöltésük, eltömésük nem engedhető meg.
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V. Fejezet
Környezetvédelmi előírások
7.§ (1) Levegőtisztaság védelem
Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység kizárólag
abban az esetben folytatható, ha védő övezete lakóterületet, rekreációs célú területet
(sportterület, zöldterület) vagy természeti területet nem érint. Védelmi övezeten belül
állandó, időszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (pl. oktatási,
egészségügyi, üdülési stb. célt szolgáló létesítmény) nem helyezhető el. A védőövezet
területén levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra nem
termeszthető.
(2) Zaj és rezgés elleni védelem
Zajvédelem tekintetében az országos jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.
(3) Hulladékgazdálkodás
a) A keletkező kommunális szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges
időközönkénti elszállítását biztosítani kell. A keletkező hulladékok kizárólag kijelölt
hulladéklerakó helyre szállíthatók.
b) Veszélyes hulladékokat eredményező tevékenységek a lakóterületen kizárólag a lakosság
alapfokú ellátásához kapcsolódó tevékenységek (pl. fogászat, fotólabor, kozmetika,
gyógyszertár, javítószolgáltatások, stb.) folytatása esetén engedélyezhetők.
c) A veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó
jogszabályokban előírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és
környezetszennyezés nélkül tárolni.
d) Szentgotthárd területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazgatási területen nem
tárolhatók és nem dolgozhatók fel.
(4) Földvédelem
a) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől
függően víz-, szénhidrogén-, stb.) záró aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen trágya,
trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető.
b) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a
termőföld védelméről, ősszegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról
gondoskodnia kell.
c) Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy
szabványosított termék és anyag használható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes
hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési
eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát.
d) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek
területén belül biztosítható legyen.
e) Vízvédelem
ea) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások környezetében nem
folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a felszíni vizek, továbbá a talajés a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak, így különösen
eb) Állattartás a vízfolyások legalább 200m-es körzetén belül nem folytatható,
ec) Növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédőszer
veszélyességétől függően 20-500m-en belül nem folytatható.
f) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli gyep és
ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
g) Szentgotthárd igazgatási területén a szennyvizek szikkasztása tilos.
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h) Nem burkolt felületen hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre
potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el.
VI. Fejezet
Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
8.§ (1) [Földmozgásveszély elleni védelem]
a)A szabályozási terven külön foltszerű színezéssel jelölt területeken
aa) az épület helykijelölése, az építési engedélyezési terv csak részletes talajmechanikai
vizsgálat alapján készíthető
ab) a talaj megbontása csak a feltétlenül szükséges mértékben történhet, ezt az épületek és
egyéb létesítmények tervezésénél már érvényesíteni kell. A szabadon maradó rézsűket
amennyiben 1,5 m-nél magasabbak, talajmechanikai szalvélemény alapján kell,
kialakítani, esetleg támfal alkalmazásával
ac) a rézsűk hajlása legfeljebb 7/4-es lehet. A friss rézsű felületeket azonnal biológiai
védelemmel kell ellátni.
b) Az Akasztódombon, a Zsidai utca keleti oldalán a már elkészült két családi ház állékonyságát
biztosító nagyméretű beton támfal környezetében a szabályozási terven körülhatárolt terület
építési tilalom alatt áll, további beépítés nem engedhető meg.
(2) [Árvízvédelem]
Nagyvízi mederrel érintett részei csak az árvízvédelmi töltés elkészülte után vehetők igénybe,
addig ott épület, építmény nem helyezhető el.
VII. Fejezet
Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
4. A védőterületek és védőtávolságok szabályai
9.§ (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges belterületen – a közút mellet – ipari, kereskedelmi,
vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének
megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül
nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez.
(2) A gyorsforgalmi út esetében a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az
egyszámjegyű országos közutak külterületi szakaszán a közlekedési létesítmény tengelyétől
számított 25 méteren belül kizárólag az út működésével összefüggő épület helyezhető el
(3) A vasút esetében kizárólag annak működésével összefüggő épület helyezhető el a közlekedési
létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül.
(4) Az országos közutak védőtávolságait a Szabályozási tervek ábrázolják.
(5) Az államhatárvonaltól illetve a határjeltől számított 1,0m távolságon belül az örszágos
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
5. Közlekedési és közműterület
10.§ (1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a
kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő
telkeken megvalósulók kivételével – a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai,
vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a
hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
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(2) A település közigazgatási területén belül a közlekedési hálózatot a rendelet 2. melléklete
szerinti táblázatban foglaltak szerint kell kialakítani.
(3) A közlekedési területen a közlekedést kiszolgáló
a) közlekedési építmények, közúti jelzőtáblák,
b) közművek, hírközlési és környezetvédelmi építmények,
c) hirdető berendezések, valamint
d) utcabútorok, szobrok és emlékművek helyezhetőek el.
(4) Az utak, parkolók fásítása kötelező, melyet kertészeti tervek szerint a közművek
figyelembevételével kell megvalósítani. Előtérbe kell helyezni a honos, tájba illő fajok
telepítését.
(5) A közművezetékeket és közműlétesítményeket közlekedési és közműterületen kell
elhelyezni, ettől eltérő elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog biztosítás mellett
engedélyezhető.
(6) A település területén az OTÉK-ban meghatározottak szerint az ingatlanok esetében a
gépjárművek elhelyezését, rakodóhelyek kialakítását az övezetre meghatározott részletes
szabályok szerint kell biztosítani.
VIII. Fejezet
Közművek előírásai
6. Közművek általános szabályai
11.§ (1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára
közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb
ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi
bejegyzéssel kell fenntartani.
(2)A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak
akkor adható, ha az egyes területfelhasználási egységeknél előírt közművesítettség
rendelkezésre áll.
(3) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a községképi megjelenésre,
esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
(4) A telken belül tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem
helyezhetők el. A berendezés a telkek előterében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb
homlokzatára szerelhetőek.
(5) A földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad
kivitelezni (épület homlokfalára földgázvezeték nem szerelhető.)
(6) Területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási lehetőségének a biztosítására a
villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali
oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.
(7) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak
energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.
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(8) Közszolgálati hírközlési antennák, illetve azok tartószerkezete csak építési engedéllyel
helyezhetők el. Hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának feltétele, hogy
előzetesen az önkormányzattal egyeztetett helykijelölés történjen.
7. Ivóvízellátás
12.§ (1) Lakó- és vegyes övezetekben az épületek kommunális ivóvízellátása közüzemi hálózatról,
egyéb övezetekben a kommunális és technológiai vízellátás közüzemi hálózatról vagy fúrt
vízkútról történhet.
(2) Egyedi vízellátás csak a vízügyi hatóság engedélye alapján létesíthető, de ebben az esetben
az engedély birtokosa köteles az emberi fogyasztásra felhasznált ivóvízre vonatkozó hatósági
előírások szerinti a vízminőséget folyamatosan biztosítani. Építési engedély egyedi vízellátás
kiépítése esetén csak a jogerős vízjogi létesítési engedély megléte után adható ki.
(3) Egyedi vízkúttal történő vízellátás esetén a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély az épület
használatbavételi eljárásának időpontjára rendelkezésre kell, hogy álljon.
(4) Mezőgazdasági területen az öntözésre használt vízkút vízjogi engedély alapján létesíthető.
8. Szennyvízelvezetés
13.§ (1) Beépítésre szánt területen új épület elhelyezése esetén a megépült és üzembe helyezett
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező.
(2) Szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező területen új épület használatbavételére
építésügyi hatósági engedélyt adni csak egyedi szennyvízkezelő berendezés, vagy vízzáró
szennyvíztároló létesítését követően lehet.
(3) Beépítésre szánt területen vezetékes ivóvíz hálózatra rákötött telkek esetében a megépült
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követően egy
éven belül kötelező.
(4) A talaj és a talajvíz védelme érdekében az előkezelés nélküli szennyvizek szikkasztása a
település teljes közigazgatási területén tilos.
9. Csapadékvíz elhelyezés
14.§ (1) Bármely építési övezetben az ingatlan tulajdonosa köteles a területére hullott csapadékvíz
ártalommentes elvezetését, szikkasztását vagy elhelyezését biztosítani környezetének
károsítása nélkül.
(2) A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak a jogszabályban előírt minőségi paramétereket meg
nem haladó szennyezettségű, csapadékból származó vízmennyiség kerülhet.
(3) Az ingatlan tulajdonosa vagy a vízelvezető rendszer kezelője köteles a területén lévő
vízelvezető rendszer megfelelő karbantartására.
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IX. Fejezet
Építés általános szabályai
15.§ (1) Épület a közterületek kivételével csak építési telken helyezhető el.
(2) Az előírt közművek és utak létesítéséről az önkormányzat, vagy a telektulajdonosok
gondoskodnak. Közforgalomnak átadott magánterület esetében a közforgalom számára
megnyitás tényét a tulajdoni lapra rá kell vezetni.
(3) Beépítésre nem szánt területen a telkek közművesítéséről az érintett tulajdonos saját
költségén köteles gondoskodni.

X. Fejezet
Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott
elégséges védelmi szint követelményei
16.§ (1) Az árvízvédelmi töltés menti 10,0m-es védősávot a töltéstől távolodva legalább 5%-os
lejtéssel kell kialakítani.
(2) Az árvízvédelmi földmű mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60,0m-en,
a mentett oldalon pedig 110m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású
kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet
folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás,
állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
XI. Fejezet
Kerítés létesítésének szabályai
17.§ Szentgotthárd város igazgatási területén, ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, ott
a közterület felőli kerítést az új szabályozási vonalon kell elhelyezni.
XII. Fejezet
Területfelhasználás
18.§ A szabályozási tervlap az alábbi terület-felhasználási egységeket különbözteti meg:
a) A beépítésre szánt területen az építési használat általános jellege szerint:
aa) lakó-,
ab) vegyes és
ac) különleges területet.
b) A beépítésre nem szánt területen:
ba) közlekedési és közmű-,
bb) zöld-,
bc) erdő-,
bd) mezőgazdasági,
be) vízgazdálkodási
bf) természetközeli és
bg) különleges beépítésre nem szánt területet.
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MÁSODIK RÉSZ
Részletes övezeti előírások
XIII. Fejezet
Beépítésre szánt területek
10. Lakóterületek általános előírásai
19.§ (1) A Szabályozási Terv sajátos használatuk alapján
a) kisvárosias
b) kertvárosias és
c) falusias lakóterületet különböztet meg.
(2) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.
(3) A szennyvízcsatornával ellátott városrészekben a lakóterületet teljes közművel el kell látni.
Farkasfán a lakóterületet részleges közművel kell ellátni azzal a megkötéssel, hogy a
vezetékes szennyvízhálózatra való későbbi rákötést is biztosítani kell. Átmeneti időszakban
zárt szennyvíztároló létesíthető, de a csatornahálózat és a szennyvíztisztító elkészülte után a
hálózatra rá kell kötni. A közműpótló műtárgy helyét úgy kell megválasztani, hogy a
későbbiekben ne akadályozza a csatornára való rákötést.
11. A kisvárosias lakóterület építési övezetei
20.§ (1) Kisvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok szabályozzák.
(2) A kialakult kisvárosias lakóterületek építési övezeteit az 1.melléklet tartalmazza.
(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteit
a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Egyes településrészek kiegészítő előírásai Rábakethely és Máriaújfalu közötti terület
a) A zártsorú beépítést ütemekre bontva is meg lehet valósítani.
b) Az építményeket előkert nélkül kell megépíteni.
c) A utcai és az udvari épületszárny traktusmélysége 10,0 m lehet. Az udvari épületszárnyat
legfeljebb az utcavonaltól számított 25,0 m mélységig lehet építeni.
d) A létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a felszínen
kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolókban kell biztosítani.
e) Garázsokat lehetőleg udvarra nyílóan kell kialakítani.
f) A teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására legalább 4,0 m
széles kapualjat kell létesíteni.
(5) Akasztó – domb dél
a) Az épületeket a Rózsa Ferenc utcában előkert nélkül, az Erzsébet utcában és az Árpád úton
legalább 5,0 m előkert alkalmazásával az építési vonalon kell elhelyezni.
b) A 330 m2-nél kisebb telkeken lévő építmények az építmények közötti legkisebb távolságra
vonatkozó előírások betartása mellett átépíthetők, de sem az épület szintterülete, sem a
homlokzatmagasság nem növelhető.
c) A 496 hrsz. saroktelek az Árpád utca, a 907 hrsz. saroktelek a Rózsa Ferenc utca előírt
szabályozási szélességének biztosítása során zártsorúan építhető be legfeljebb 50 %-os
beépítettséggel.

13

d) A KL 10 jelű építési övezetben egy épületcsoport elemeit, homlokzati megjelenésüket tekintve
közel azonos módon kell megtervezni és megépíteni. Az előkert legkisebb mélysége 6,0 m
lehet. Az épületcsoport szélső telkei, valamint közbenső telek hátranyúló épületszárnya esetében
az oldalkert legkisebb mérete 6,0 m lehet. Kivételt képez az Árpád út melletti oldalkert,
amelynek szélessége 13,0 m.
e) A hátsókert legkisebb mélysége 6,0 m, kivéve az Árpád útra néző hátsókerteket, ahol 15,0 m.
f) A KL 3 és KL 4 jelű építési övezetekben legfeljebb hatlakásos lakóépületek építhetők.
(6) Volt Kaszagyári terület
Az LK-KK jellel ellátott területekre területfelhasználási program alapján részletes rendezési terv
készítendő.
12. A kertvárosias lakóterület építési övezetei
21.§ (1) Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok szabályozzák.
(2) A kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési
övezeteit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Kiegészítő előírások az Lke-O1 jelű építési övezetben:
a)

b)

Az előkert méretét foghíjbeépítés és átépítés esetén az utcaszakaszon kialakultnak
megfelelően az építési hatóság állapítja meg. Beépítetlen utcaszakaszon az előkert mérete
5,0m.
Az épületeket magastetővel kell lefedni. A tetőhéjazat hagyományos cserép színű
kiselemekből álló anyagból készülhet.

(5) Az Lke-Sz1 jelű építési övezetben az előkert mérete 5,0m.
(6) Az Lke-Sz2 jelű építési övezetben az előkert mérete 10,0m.
(7) Az Lke-Sz6 jelű építési övezetben:
A Szabályozási Terven egyedi jellel jelölt, a lakótelkekre benyúló, állandóan növényzettel
fedetten fenntartandó vízmosásos, suvadásos terület határától számított 10,0 m-en belül
építmény nem helyezhető el, földmunkák nem végezhetők.
b) A sajátos terepviszonyok miatt az építményekre vonatkozó külön előírások:
c) Az épületek jellemző hossztengelyét és tetőgerincét lehetőleg a rétegvonalakkal
párhuzamosan kell elhelyezni. Lejtőre merőleges épületszárnyakat szükség szerinti
szerkezeti egységekre tagolva a lejtőre kell ültetni úgy, hogy a padlószint a rendezetlen
terepszinttől legfeljebb 1,5 m-re távolodhat el, ezután szinteltolást kell beiktatni. A
padlószintnek a terephez való igazítást a gerincnek is követnie kell annak érdekében, hogy az
építmény lejtő felőli tényleges ereszmagassága az övezetre előírt értéket ne haladja meg.
d) A terepet csak a legszükségesebb mértékben szabad megbontani, az épület számára sík építési
területet kialakítani nem lehet.
e) Az építési telken belül létesített rézsűk magassága legfeljebb 1,5 m lehet, ezen felül támfalat
kell létesíteni, amelynek állékonyságát minden esetben talajmechanikai vizsgálatra alapozott
statikai számítással kell igazolni.
a)

13. A falusias lakóterület építési övezetei
22.§ (1) Falusias lakóterületen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok szabályozzák.
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(2) A településmagok Lf-H jelű, helyi sajátosságokat tükröző, halmaz jellegű telekszerkezetű
építési övezet előírásai:
a)
Az egyes telkeken az építési helyet, az épületek befoglaló formáját (hosszúház,
hajlított vagy kerített ház), melléképületek építhetőségét és a helyét az adott telken és a
környező telkeken kialakult helyzethez illeszthetően kell megállapítani..
b)
A beépítési mód ooldalhatáron vagy szabadon áló.
c)
A megengedett legnagyobb építménymagasság főépületnél 4,5m., melléképület
esetében 5,0m
d)
Az épületek külső megjelenésére vonatkozó előírások:
da) Az építendő épület tetőformája hosszúház építésekor oromfalas nyeregtető, hajlított és
kerített ház esetében kontyolt vagy csonkakontyos nyeregtető. A tetőhéjazat
hagyományos színű kiselemekből álló anyagból készülhet.
db) A tető hajlásszöge 40-45o közötti lehet.
dc) Tetőtér beépítés esetén a nyeregtetőn a síkban fekvő ablakok mellett legfeljebb két, a
szénabedobóknál helyben alkalmazott megoldással kiképzett tetőablak építhető. Utcával
párhuzamos tetőfelületen csak síkban fekvő ablak helyezhető el.
dd) A tető hajlásszöge 40-45 között tartandó.
de) A homlokzatok színezésénél a harsány, feltűnő színek alkalmazása kerülendő.
(3) A kialakult falusias lakóterületek építési övezeteit az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Kiegészítő előírások
a) A homlokzatok színezésénél a harsány, feltűnő színek alkalmazása kerülendő.
b) Új lakóépület tömegformáját, tetőidomát a terület hagyományos beépítési módjának
megfelelően kell meghatározni.
c) Minden melléképület és építmény elhelyezhető. Új állattartást szolgáló épület létesítése akkor
megengedett, ha az ól vagy istálló távolsága a lakóépülettől, továbbá a szomszéd telkeken
meglévő ill. építhető lakóépülettől legalább 12 m távolság betartható.
d) 800m2-nél nagyobb alapterületű tároló vagy állattartó épület építési engedélyéhez
látványvédelmi tervet kell készíteni.
(5) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési
övezeteit a 5.melléklet tartalmazza
(6) Kiegészítő előírások: Az épületeket magastetővel kell lefedni, a tetőhéjazat kiselemekből álló
hagyományos cserép színű lehet.
14. Vegyes területek
23.§ (1) A vegyes területen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok határozzák meg. Egyes építési övezetek előírásai tiltást, vagy kizárólagos funkciót
rendelhetnek el.
(2) Szabályozási Terv sajátos használatuk alapján
-intézményi és
-településközpont vegyes területet különböztet meg.
15. Intézményi vegyes területek építési övezetei
24.§ (1) A kialakult intézményi vegyes területek építési övezeteit a 7. melléklet tartalmazza
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(2) Kiegészítő előírások a Vi – K1 jelű, a ciszterci apátsági templom és rendház (1hrsz. és 26
hrsz.), valamint a Magtárszínház (23hrsz.) területére: Az építési övezetben bármely építési
tevékenység csak a műemléki hatóság eseti előírásai szerint lehetséges. Az építési övezet
területén a városépítés történetében kiemelkedő szerepet betöltő épületegyüttesben kereskedelmi,
szolgáltató, közösségi szórakoztató és sportlétesítmények nem helyezhetők el.
(3) A Vi-K2 jelű intézményi vegyes építési övezet a Csákányi László filmszínház területére terjed
ki (1383 hrsz.) Épülete egy szinttel és külön felvezető lépcsővel bővíthető. Az új felső szinten
reprezentatív közösségi terek alakíthatók ki.
(4) A Vi-K3 jelű intézményi vegyes építési övezetben csak kereskedelmi és szállás rendeltetésű
létesítmények helyezhetők el.
(5) A Vi-K4 jelű intézményi vegyes építési övezet a templomok területe a városrészekben. Telkük
gondozott zöldfelületként tartandó fenn, amelyen belül emlékhelyek, hitélethez kapcsolódó
alkotások elhelyezhetők.
(6)

Az újonnan kialakításra kerülő intézményi vegyes terület építési övezete:
A Vi-1 jelű, Rábakethely és Máriaújfalu között újonnan beépülő terület intézményi vegyes
területfelhasználási módba sorolt területén kizárólag intézmények helyezhetők el, lakás építése
nem engedhető meg. Az övezeten belül az egyes telkek az alábbi feltételek teljesülése esetén
építhetők be:
a)
Telekalakítással létrehozott telek területe legalább
2800 m2
szélessége legalább
40,0 m
mélysége legalább
60,0 m kell legyen.
b)
Az építményeket zártsorú építési mód szerint kell elhelyezni.
c)
A telek beépítettségének legnagyobb mértéke 40 % lehet.
d)
A megengedhető legkisebb - legnagyobb építménymagasság 4,5 - 7,5 m.
e)
A kialakítandó zöldfelület mértékét az OTÉK vonatkozó előírásai
szabályozzák..
f)
Az építési övezetet teljes közművel kell ellátni.
g) A létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül
a felszínen kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolókban kell
biztosítani.
h) Garázsokat lehetőleg udvarra nyílóan kell kialakítani.
i) A teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására
legalább 4,0 m széles kapualjat kell létesíteni.

(7)
[Egyéb előírások]
Az LK-KK jellel ellátott területekre területfelhasználási program alapján részletes rendezési
terv készítendő.
16. A településközpont vegyes terület építési övezetei
25.§ (1) A kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteit a 8.melléklet tartalmazza.
(2) A Vt-K1 jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:
a) Az építési övezetben a helyi védelem alatt álló épületeken tervezett építési munkák
engedélyezésénél és kivitelezésénél a 23/2000.(VI.29.) ÖKT rendelet szerint kell eljárni, valamint
minden épület esetében az Építészstúdió, Pécs 2000. júniusában készült Széll Kálmán tér
homlokzat felújítások c. dokumentáció E-1, E-2, E-3 tervlapjait is figyelembe kell venni.
b) Az utcafronti zártsorú beépítésen túl az egyes telkek északi oldalhatárán és hátsó telekhatárán
udvari épületszárny is építhető. Oldalhatáron építendő épületben lakás(ok), a hátsó telekhatáron a
lakásokat kiszolgáló melléképületek helyezhetők el, ha a parkoló igény a város hatályos parkolási
rendeletében foglaltaknak megfelelően megoldható.
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c) Az oldalhatáron álló épületszárnyakat 40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű héjazattal
borított nyeregtetővel lehet lefedni. A melléképületek Várkertre néző határoló falán nyílás nem
létesíthető.
d) Az építési övezetben a meglévő épületek tömbbelső felé néző homlokzatait a történeti helyszín
által megkívánt igényességgel kell felújítani.
(3) A Vt-K2 jelű kialakult építési övezet kiegészítő előírásai:
a) A volt Korona szálló (Kossuth Lajos utca 1.sz, 33hrsz.) Kossuth Lajos utcára néző
homlokzatának nyílásrendjét, építészeti részletképzését meg kell őrizni. Az udvari
homlokzatokon legalább a boltíves árkádok nyílásrendjét egyéb építészeti eszközökkel
érzékeltetni kell.
b) A 35hrsz. keleti telekhatárán álló ipari csarnoképületbe a területegységben elhelyezhető
funkciók telepíthetők. Homlokzatai (a tömbbelsőre nézők is) igényesen átalakítandók. Bontása
esetén a jelenlegihez képest legfeljebb 10%-kal növelt alapterülettel és homlokzatmagassággal
új épület építhető.
c) A tetőfedés minden esetben 40-45°-os hajlásszögű, égetett cserép színű héjalással borított
nyeregtető lehet.
d) 42 hrsz.-on álló épület utcai homlokzatának felújítása esetén az eredeti megjelenés szerinti
építészeti részletképzés, a nyílásrend, a nyílászárók osztását meg kell őrizni az emeleti szinten, a
középrizaliton a földszinten is. Üzletbejáratok és kirakatok csak a jelenlegi nyílásszélességeken
belül alakíthatók ki.
e) A Művelődési Ház (38 hrsz.) telkén a létesítmény működéséhez szükséges, azt kiegészítő
funkciójú épületek építhetők. Megengedhető legnagyobb építménymagasságuk 3,5m. Udvara
lábakon álló fedett esővédő tetővel lefedhető.
f) A telkek Várkert felőli határvonalán 1,80m magas tömör falazott kerítés építendő. Kivételt
képez ez alól a Művelődési Ház (38 hrsz.) telke, amelynek határán áttört kerítés építendő.
g) Azon telkek esetében, ahol az udvarra való behajtás gépkocsival lehetséges, a parkolókat telken
belül, egyéb esetben a város hatályos parkolási rendelete szerint kell megoldani. Új épület
építésekor az udvarra való beközlekedést biztosítani kell.
(4) A Vt-K4 jelű építési övezet kiegészítő előírásai:
a) A homlokzat felújításakor a több alegységből álló tömb egészén azonos anyagú és megjelenésű
homlokzati szerkezeteket kell alkalmazni, a színtervet az egész tömbre el kell készíteni.
b) Az épületek térdfal alkalmazása nélkül magastetővel lefedhetők. A tetőtérben a vonatkozó
országos előírások figyelembe vételével lakások alakíthatók ki.
(5) A Vt-K7 jelű építési övezet kiegészítő előírása:
a) Igény esetén az ikres beépítés közös oldalhatára megszüntethető, a telekegyesítéssel keletkező
telek az övezetre előírt elő-, oldal- és hátsókert méretek, valamint az egyéb előírások
változatlan alkalmazásával szabadonállóan beépíthető.
b) Az övezetben az előkert méretét a szomszédos telkeken kialakult helyzethez illeszkedően
állapítandó meg. Az oldalkert legkisebb mérete 3,0 m, a hátsókerté 6,0 m lehet.
c) Az előírt számú gépkocsiparkolót telken belül kell elhelyezni.
(6) A Vt-K8 jelű építési övezet kiegészítő előírása:
A homlokzat felújításakor a több alegységből álló tömb egészén azonos anyagú és megjelenésű
homlokzati szerkezeteket kell alkalmazni, a színtervet az egész tömbre el kell készíteni.
(7) A Vt-KK, a volt Kaszagyár területére az elhelyezendő funkciók tisztázódása után megalkotott
tervezési program alapján szabályozási terv készítendő.
(8) A Vt-Kg jelű építési övezet kiegészítő előírása:
Az övezetben csak garázsok helyezhetők el. Funkciójuk nem változtatható meg. Felújításuk
esetén magastetővel elláthatók, de az egész garázssor felújítási tervei egységes építészeti
megjelenést kell biztosítsanak.
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(9) Az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezeteit a 9. melléklet
tartalmazza
(10) A városrészi alközpontok területén lévő művelődési házak telkén lehetőség szerint játszótereket
kell kialakítani.
(11) A Vt-1 jelű településközpont vegyes építési övezetben:
a) Egy épületben lakó, kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések helyezhetők el.
b) Az előkert méretét az utcában kialakultnak megfelelően az építési hatóság állapítja meg.
(12) A Vt-2 jelű településközpont vegyes építési övezetben:
a) többlakásos lakóépületek helyezhetők el,
b) az építési engedély feltétele a terület talajvíz egészségre ártalmas szennyezettségtől való
mentességét igazoló vizsgálat.
17. Rábakethely és Máriaújfalu közötti terület
26.§ (1) A Vt-3 jelű településközpont vegyes építési övezetben:
a) elsősorban lakóépületek helyezhetők el,
b) az épületek földszintjén utcára nyílóan kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek
létesíthetők,
c) az építményeket előkert nélkül zártsorú beépítési mód szerint kell elhelyezni,
d) az építési hely az utcavonaltól számított 12,0 m mélységig terjed, az azon túl eső terület
hátsókertnek minősül,
e) a létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a
felszínen kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolókban kell biztosítani,
f) gépkocsi tároló bejárata az utcai homlokzatról nem nyílhat,
g) a teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására legalább 4,0 m
széles kapualjat kell létesíteni.
(2) A Vt-5 jelű településközpont vegyes építési övezetben:
a) több egységből álló kereskedelmi létesítmény helyezhető el, lakás létesítése nem engedhető
meg,
b) a létesítmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a felszínen
kialakított vagy földalatti építményben elhelyezett parkolókban kell biztosítani,
c) garázsokat lehetőleg udvarra nyílóan kell kialakítani,
d) a teljes telekszélesség beépítése esetén az udvarra való behajtás biztosítására legalább 4,0 m
széles kapualjat kell létesíteni.
(3) A Vt-6 jelű, településközpont vegyes építési övezetben:
a) a helyi lakosság ellátását biztosító intézmények és lakások helyezhetők el,
b) az építmények működéséhez szükséges előírt számú gépkocsiparkolót telken belül a
Szabályozási Terven jelölt helyen kell biztosítani.
(4) A Vt-7 jelű, településközpont vegyes építési övezet kiegészítő előírásai
a) a volt határőrlaktanya (191/1 hrsz) területére terjed ki,
b) városi és helyi szintű intézmények valamint lakások egyaránt elhelyezhetők,
c) az előkert legkisebb mérete 5,0 m,
d) az oldalkert legkisebb mérete 5,0 m,
e) a hátsókert legkisebb mérete 10,0 m,
f) telekmegosztás esetén az építési hely értelemszerűen szabadonálló lesz, az egyéb előírásokat
az egyes telkeknél változatlanul alkalmazni kell.

18

18. Gazdasági területek
27.§ (1)Szabályozási Terv sajátos használatuk alapján
a) kereskedelmi szolgáltató és
b) egyéb ipari gazdasági területet különböztet meg.
(2)A gazdasági területen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok határozzák meg.
19. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
28.§ (1) A kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit a 10. melléklet
tartalmazza.
(2) Kiegészítő előírások az IPARI PARK I.-hez:
A Gksz-K1 jelű építési övezetben a működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését és a
rakodóhelyeket lehetőség szerint telken belül, de Szentgotthárd Város Önkormányzatának „Az
építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről
szóló 23/2006.(IV.27.) ÖKT rendeletében meghatározott feltételekkel, 500m-en belül a közterület
közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is elhelyezhetők.
(3)A GkszK3 jelű építési övezet a Pável Ágoston lakótelep butiksorára terjed ki. Az övezetben egy
telken több önálló rendeltetési egység helyezhetó el.
(4) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területek építési övezeteit a 11.melléklet tartalmazza.
(5) A Gksz-1 jelű új telekosztású építési övezet kiegészítő előírásai:
a) Út-csatlakozás a Füzesi útra nem létesíthető.
b) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani.
(6) A Gksz-S jelű , az 1652hrsz. telekre kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:
a) A Füzesi útról új útcsatlakozás nem létesíthető.
b) A hátsókert legkisebb mérete 1,0m lehet.
c) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését telken belül kell
megoldani.
20. Egyéb ipari gazdasági terület
29.§ Az egyéb ipari gazdasági területen elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok határozzák meg.
21. Az egyéb ipari gazdasági terület építési övezetei
30.§ (1) A kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteit a 12. melléklet tartalmazza
(2) A Gip K1 jelű kialakult építési övezet a kis- és középvállalkozások letelepedését szolgálja.
a) A kialakított telkek mindegyikének közterület kapcsolattal kell rendelkeznie. Indokolt esetben
nyeles telek is létrehozható, de a tehergépkocsik biztonságos behajtásának érdekében a nyél
minimális szélessége 10,0 m lehet.
b) Az oldalkert legkisebb mérete 6,5m kell legyen.
c) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezési lehetőséget és a rakodóhelyeket
telken belül kell biztosítani.
(3) A Gip-K2 jelű övezetben:
a) Az előkert mérete kialakult, vagy legalább 5,0 m.
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b) A szabályozási terven ábrázolt belátási háromszöget biztosítani kell (magas növényzet ültetni,
építményt, épületet elhelyezni nem lehet)
c) A szükséges számú gépkocsi-férőhelyet és rakodáshoz szükséges közlekedési területet telken
belül kell biztosítani.
(4) A Gip K5 jelű kialakult építési övezet a középvállalkozások övezete
a) Csak közterület kapcsolattal rendelkező telkek alakíthatók ki, nyeles telket létrehozni nem
lehet.
b) 11,0m-es építménymagasság csak technológiai indokok alapján a szükséges épületrészeken
valósulhat meg, a technológiailag nem kötött épületrészeken a jelenlegi építménymagasságot
növelni nem lehet.
c) Az oldalkert mérete legalább a megengedett építménymagasság fele kell legyen.
d) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezési lehetőséget és a rakodóhelyeket
telken belül kell megoldani.
(5) A Gip-K6 jelű kialakult építési övezet a nagyvállalkozások övezete.
a) Csak közterület kapcsolattal rendelkező telkek alakíthatók ki, nyeles telket létrehozni nem
lehet.
b) Az oldalkert mérete legalább 10,0m kell legyen. Az épületek engedélyezési tervéhez a
kolostor és rendház feltáruló látványának zavartalanságát igazoló látványvédelmi tervet kell
mellékelni..
c) A működéshez szükséges előírt számú gépkocsi elhelyezését és a rakodóhelyeket telken belül
kell megoldani.
(6) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő egyéb gazdasági területek építési övezeteit
a 13. melléklet tartalmazza.
(7) Az IPARI PARK II. a Gip-1 jelű építési övezetben a kiegészítő előírások a következők:
a) az előkert legkisebb mérete 15,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
b) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a
kerítés melletti 1,5 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
c) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv
zöldterületként tartandó fenn.
d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket
telken belül kell kialakítani.
(8) A Gip-2 jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:
a) telek mélysége legalább 45,0 m kell legyen.
b) Az előkert legkisebb mérete 15,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
c) Az oldalkert és hátsókert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság,
amelyből a kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket
telken belül kell kialakítani.
(9) A Gip-3 jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:
a) a kialakítható telek mélysége 80,0 m kell legyen. Az előkert legkisebb mérete 20,0 m,
amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
b) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a
kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn. Az ettől eltérő eseteket a
szabályozási terv külön méretezi.
c) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv
zöldterületként tartandó fenn. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv külön méretezi.
d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket
telken belül kell kialakítani.
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(10) A Gip-4 jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:
a) a kialakítható telek mélysége legalább 100,0 m kell legyen.
b) Az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv méretezi.
c) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a
kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
d) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv
zöldterületként tartandó fenn.
e) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket
telken belül kell kialakítani.
(11) A Gip-5 jelű építési övezetben a különleges előírások:
a) az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló elhelyezhető.
Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv méretezi.
b) A kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
c) A hátsókert legkisebb mérete 15,0 m, amelyből a telekhatár melletti 5,0 m-es sáv
zöldterületként tartandó fenn.
d) A létesítmény működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót és rakodóhelyeket
telken belül kell biztosítani.
(12) A Gip-4 jelű építési övezetben a kiegészítő előírások:
a) a kialakítható telek mélysége legalább 100,0 m kell legyen.
b) Az előkert legkisebb mérete 20,0 m, amelyben fásított személygépkocsi parkoló
elhelyezhető. Az ettől eltérő eseteket a szabályozási terv méretezi.
c) Az oldalkert legkisebb mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság, amelyből a
kerítés melletti 5,0 m-es sáv zöldterületként tartandó fenn.
d) A hátsókert legkisebb mérete 25,0 m, amelyből a Lahn-patak töltése melletti 15,0 m-es sáv
fásított zöldsávként tartandó fenn.
22. Különleges területek
31.§ (1) A különleges területeken elhelyezhető rendeltetéseket az országosan hatályos építésügyi
jogszabályok határozzák meg.
(2) A kialakult különleges területek építési övezeteit a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az Okt-1 jelű, az általános iskolák (7/2 és7/3hrsz., 1072hrsz.) területére vonatkozó építési övezet
kiegészítő előírásai:
a) Az övezet kizárólag oktatási tevékenység és kiszolgáló építményei elhelyezésére szolgál.A
zöldfelület megengedhető legkisebb mértékébe beleszámítható a sportudvar területe is.
b) Az építmény működéséhez szükséges számú gépkocsiparkolót részben telken belül, részben
közparkolóban lehet elhelyezni.
(4) Az Okt-2 jelű, a gimnázium (376/2hrsz.) és kollégiuma (1404 hrsz.), valamint a III. Béla
Szakképző iskola (1011 hrsz.) területére kiterjedő építési övezet kiegészítő előírásai:
a) Kizárólag oktatási tevékenység és kiszolgáló építményei helyezhetők el.
b) Az esetlegesen szükséges további kiszolgáló építmények elhelyezését, beépítési módját az
egyéb országos jogszabályok figyelembe vételével a városi főépítész határozza meg.
c) A zöldfelület megengedhető legkisebb mértékébe beleszámítható a sportudvar területe is.
d) Az építmény működéséhez szükséges számú gépkocsi parkolót részben telken belül, részben
közparkolóban lehet elhelyezni.
(5) Az Okt-3 jelű különleges építési övezet a bölcsőde és óvoda (1034/2hrsz.) területére kiterjedő
építési övezet kiegészítő előírásai:
a) Az övezetben kizárólag gyermekintézmények és kiszolgáló építményeik helyezhetők el.
b) Az építmény működéséhez szükséges számú gépkocsiparkolót telken belül kell elhelyezni.
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(6)Az Eü-1 jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai:
Az építési övezet a Vas Megyei Rehabilitációs Kórház (1407 hrsz.) területére terjed ki, ahol
kizárólag az intézményhez kapcsolódó, azt kiszolgáló létesítmények helyezhetők el..
(7)Az Eü-2 jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai:
Az építési övezet szociális intézmények (1405 és 1560/1 hrsz.) és kiszolgáló létesítményeik
elhelyezésére szolgál. Telkén belül a betegek számára kézműves foglalkoztató épületek építhetők
a főépülethez illeszkedő külső megjelenéssel, magas tetős fedéssel.
(8)A TH jelű különleges építési övezet kiegészítő előírásai
Az építési övezet a Szentgotthárd SPA & Wellness termálfürdő területére terjed ki.
Épületállománya az esetlegesen szükséges műszaki és kiszolgáló létesítményekkel bővíthető.
(9)Az SzK jelű építési övezet kiegészítő előírásai
Az építési övezet a Szlovén kulturális Központ területét fedi le (1479 hrsz.). Szállás, vendéglátás
és iroda funkciók elhelyezésére szolgál.
(10)A HÁ jelű építési övezet kiegészítő előírásai:
Az építési övezet a határátkelőt fedi le. Területén a jelenlegi állapot megváltoztatása, építési,
bontási tevékenység az illetékes állami szervek hozzájárulásával lehetséges.
(11) Az SP jelű övezet a városi és városrészi sportpályák területére terjed ki. Az övezetben csak a
sportoláshoz szükséges építmények helyezhetők el. Kivételt képez Máriaújfaluban található
sportpálya, amelynek északi 20m-es sávjában játszótér hozható létre.
(12) A T jelű terület a temetők területe amelyen belül csak temetkezési célú és az azokhoz kapcsolódó,
a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el.
a) -A beépítettség legfeljebb 2% lehet.
b) A temetőket kiszolgáló parkolók a szabályozási terven jelölt helyen alakítandók ki.
(13) Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési övezeteit a
15. melléklet tartalmazza.
(14) A Cs jelű építési övezet a Rába folyón vízitúrázók fogadóbázisa, ahol szállás, étkezőhelyiség és
esetlegesen szükséges javítóműhely helyezhető el.
(15) A Kal jelű, kalandpark kialakítására szolgáló területen az alapvető rendeltetést kiszolgáló
eszközök és építmények helyezhetők el. 10,0 m építménymagasságot speciális toronyépítmény
érheti el.

XIV. Fejezet
Beépítésre nem szánt területek
23. Közlekedési és közműterületek
32.§ (1) A város igazgatási területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítményt
elhelyezni csak az OTÉK, a hatályos jogszabályok, valamint a jelen rendelet előírásai szerint
szabad.
(2) A közutak és a közterületek számára a szabályozási terven meghatározott területet biztosítani
kell.
(3) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei, berendezései és közművek
létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.
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(4) A létesítmények működéséhez szükséges, előírt számú gépkocsi parkolót telken belül kell
elhelyezni.
(5) Az országos közutak beépítésre nem szánt területen lévő szakaszai mentén az elsőrendű főutak
esetében az út tengelyétől számított 100-100 m, másodrendű főutak esetében 50-50 m védősávot
kell biztosítani. A védősávon belül létesítmény csak az út kezelőjének hozzájárulásával
helyezhető el a külön jogszabályban előírt feltételek szerint.
(6) Belterületen a gyalogos
gyalogjárdákat kell biztosítani.

közlekedés

számára

az

útkeresztmetszetekben

megfelelő

(7) A meglévő és a tervezett helyi úthálózati elemeket a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
24. Zöldterületek
33.§ (1) A zöldfelületi előírások a közparkokra, közlekedési területen lévő zöldfelületen lévő
zöldfelületre, fasorokra, telken belüli zöldterületekre vonatkoznak.
(2)

A Zkp-K jelű övezet a kolostorkert illetve a Várkert területét fedi le.
a) Az övezetben parképítési és egyéb építési tevékenység a területre készült és
engedélyezett parkrekonstrukciós terv alapján végezhető.
b) Az övezetben megjelenésükben a történeti parkhoz illeszkedő építmények helyezhetők
el. Üzemelésük következtében környezetükre káros terhelés nem keletkezhet.
c) Az övezetben elhelyezhető
ca) pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, pergolák, lugasok filagórák)
cb) emlékhelyek és díszítőelemek (szobrok, térplasztikák, csobogók, szökőkutak,
ivókutak) valamint tájékoztató táblák
cc)tereplépcsők, díszlépcsők, támfalak
cd)szabadtéri színpad a Magtárszínház déli oldalán (15hrsz.)

(3) A ZKP jelű övezetben csak a testedzést és pihenést elősegítő alábbi építmények helyezhetők el:
a) sétaút
b) pihenőhely
c) tornapálya
d) gyermekjátszótér
e) a terület fenntartásához szükséges épület
f)A kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról jellegüknek és
értéküknek megfelelően, legalább az 1m magasságban mért törzsátmérő mértékig kell a
növényzet kivágójának gondoskodnia. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került
sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési
engedélyezési terv részeként meg kell határozni.
g)A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját (pl.: a térségben honos fajok
alkalmazásának előnyben részesítése), a telepítés helyét és idejét az építési hatóság
meghatározhatja
(4) A Zkk-K jelű övezet a ciszterci műemlék épületegyüttes fogadó előtere
a)
b)

az övezetet zöldfelületként kell fenntartani
az övezetben épület nem, csak szobrok, emléktáblák helyezhetők el.
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(5) A ZKK jelű övezet pihenést szolgáló zöldterület, amelyen sétaút és pihenőhely helyezhető el.
25. Erdőterület
34.§ (1) A közigazgatási területen található erdőterületek rendeltetésük szerint védelmi vagy gazdasági
erdők.
(2) Őrségi Nemzeti Park, másrészt a Natura2000 európai hálózat részei.
a)

A védett erdők kezelésénél elsőbbséget élvez a fenntartható területhasználat valamint a
biológiai sokféleség védelme és másodlagosak a gazdasági szempontok.

b)

Az övezetben csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatás-oktatást
szolgáló épületek helyezhetők el, a természeti értékek sérelme nélkül.

c) Épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezéséhez elvi
építési engedélyt kell benyújtani, amelynek keretében a Természetvédelmi Hatóság
véleményét figyelembe kell venni.
(3) Az igazgatási terület északi részén lévő Eg jelű gazdasági erdő övezetben a gazdálkodás
elsődleges célja az erdei termékek előállítása. Csak a fa- vagy szaporítóanyag termeléshez,
vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek helyezhetök el a
következő feltételekkel:
a)
a beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000m2)
b)
a beépítési mód: szabadon álló
c)
a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5m lehet.
26. Mezőgazdasági terület általános előírásai
35.§ (1) A övezetekben a terv jóváhagyása előtt már meglévő gazdasági épületek a kialakult
beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben a vonatkozó összes
szakhatósági előírásoknak maradéktalanul megfelelnek), illetve – ha jelen előírásokban foglaltak
és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé teszi – az érintett telken új épület is létesíthető.
(2) A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl, az árkok,
csatornák, a köz- és dűlőutak, a birtokhatárok mentén új, az élővilág fennmaradását szolgáló
fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat kell telepíteni
(3) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség sajátossága szerint a
következő övezetekbe tartozik:
a)
b)

az általános mezőgazdasági övezetbe az árutermelő, zömében szántó földrészletek,
a korlátozottan használható övezetbe a természetvédelmi szempontok szerint meghatározott
művelésű és korlátozottan beépíthető területek tartoznak.
27. A mezőgazdasági terület övezetei

36.§ (1) Az Má jelű általános mezőgazdasági övezetre vonatkozó előírások:
a) Az országos jogszabályban meghatározott funkciójú építmények a 20 000 m 2-t meghaladó
területű földrészleteken helyezhetők el az alábbi feltételek teljesülése esetén:
b) a telek minimális szélessége:
50,0 m
c) az előkert legkisebb mérete:
14,0 m
d) az oldalkert legkisebb mérete:
10,0 m
e) a beépítési mód
szabadonálló
f) a telkek hiányos közművel láthatók el és legalább 9,0 m széles úttal megközelíthetőek kell
legyenek.

(2)

Az M0 jelű jellemzően gyep művelési ágba tartozó mezőgazdasági területeken elhelyezhető
épületek (funkciók alapján):
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a) lakóépület nem építhető
b) csak gyepgazdálkodással összefüggő állattartó telep létesíthető
c) gazdasági épületként csak a gyepterület művelésével (pl. szénatároló) kapcsolatos építmény
építhető
28. Vízgazdálkodási területek
37.§ (1) Vízgazdálkodással összefüggő területek övezete a Hársas tó, valamint a folyóvizek, árkok
medre és parti sávja.
(2) A V1 jelű övezetre vonatkozó előírások:
a) A folyóvizek és árkok medrében és parti sávjában a jelenlegi állapotot megváltoztató
tevékenység a meder kezelője és az illetékes szakhatóság hozzájárulásával végezhető.
b) A természetes vízfolyások új, vagy más mederbe terelése nem engedhető meg.
c) Az övezet területén csak vízkárelhárítási építmények helyezhetők el.
(3) A V2 jelű övezet az árvízvédelmi töltés területére terjed ki.
Az árvízvédelmi földmű mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60,0m-en, a
mentett oldalon pedig 110m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat
létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet
folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás,
állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.
(4) A V3 jelű, a Hársas tó területére kiterjedő övezetre vonatkozó előírások:
a) Biztosítani kell a tó körüljárásának lehetőségét a horgász helyek megközelíthetősége
érdekében.
b) Egész évben folyamatosan ellenőrizni kell a partokat, rézsűket, műtárgyakat,
gondoskodni kell azok karbantartásáról. Biztosítani kell a rézsűk és a part gépi kaszálásának
lehetőségét.
c) A tó természetesnek ható módon illeszkedjen a tájba.
(5) A Z jelű terület a záportározó és műszaki létesítményeinek területe. Elsődlegesen az
árvízvédelmi gátakkal körülvett terület nagymennyiségű csapadékainak gyűjtését és
biztonságos elvezetését szolgálja. Területén belül építési tilalom van, ahol csak a víz
levonulását nem akadályozó létesítmények helyezhetők el.
(6) A vízgazdálkodási területeken mindennemű építési tevékenység a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság hozzájárulásával történhet.

29. Különleges beépítésre nem szánt területek
38.§ (1) A Farkasfa városrésztől délre lévő, a Szabályozási terven TA övezeti jellel jelölt külterületi
lakott helyekre vonatkozó részletes előírások:
a) Az övezetben legfeljebb egy lakóépület, állattartó épületek és mindenfajta melléképület
építhető.
b) A megengedett legnagyobb beépítettség a telek területének 20%-a. Az épületek a telek
már beépített alrészletén csoportosan helyezhetők el. A többi alrészlet nem beépíthető,
ott csak mezőgazdasági tevékenység végezhető.
(2) A KR jelű rendezvénytér területén a rendezvények kiszolgálásához szükséges és szociális
építmények helyezhetők el a jogszabályban megengedett legnagyobb beépítettség és
zöldfelüeti arány megtartása mellett.
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(3) A HU jelű hulladékudvar területén a rendeltetésnek megfelelő mérlegház, valamint tároló
csarnok építhető.
(4) A SP jelű övezet a városi és városrészi sportpályák területére terjed ki. Az övezetben csak a
sportoláshoz szükséges építmények helyezhetők el. Kivételt képez Máriaújfaluban található
sportpálya, amelynek északi 20m-es sávjában játszótér hozható létre.
(5) A BE jelű terület a Brenner emlékkápolna távlati fejlesztési területét fedi le. Az idelátogató
zarándokokat kiszolgáló szociális blokk, esővédő építmények és gondnoki iroda építhető a
területén legfeljebb 20%-os beépítettséggel.
(6) A J jelű övezet a játszóterek területe, amelyen belül csak a rendeltetésnek megfelelő
eszközök és esőbeálló helyezhető el
(7) A B jelű övezet az anyagbányák területére terjed ki. A bányák időszakos művelés alatt
állnak, területükön építmények nem helyezhetők el.

XV. Fejezet
Egyéb előírások
30. Régészet
39.§ (1) A szabályozási terv a készítésének időpontjában ismert nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
határolja körül.
(2) Régészeti lelőhelyeken történő beruházás esetén a kulturális örökségvédelemről szóló
országos jogszabály szerint kell eljárni.
(3) A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében az illetékes hivatalt
véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.
(4) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot
és az illetékes hivatalt értesíteni kell.
31. Művi értékvédelem
40.§ (1) A szabályozási terv készítésének időpontjában Szentgotthárd területén országos egyedi
védelem alatt álló épületeket 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az épített környezet helyi védelme
a) A helyi értékvédelemről, a tulajdonosra illetve az önkormányzatra háruló kötelezettségekről az
önkormányzat külön intézkedik.
b) A helyi védelmi kategóriába sorolt objektumok listájának szűkítése, bővítése a szabályozási terv
módosításától függetlenül önkormányzati testületi döntés keretében történhet.”
HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
41.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő –
testületének 28/2007. (IX.27.) ÖKT rendelete Szentgotthárd Város helyi építési
szabályzatának, valamint szabályozási tervének egységes szövegéről szóló rendelete hatályát
veszti.
(3) A 970-TR/2015 törzsszámú dokumentáció 4.2 rajzszámú Igazgatási Terület Szabályozási
Terve és az egyes városrészek kinagyított szabályozási tervei e rendelet 16. mellékletét
képezik.

……………………
Huszár Gábor
polgármester

………………………..
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. „…..”
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről
az épület
megengedett

a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet jele

beépítés
i mód

legnagyobb
beépített
-sége

terepszi
nt alatti
beépített
-sége

terület
e

szélessé
-ge

zöldfelü
let
aránya

m2

m

%

%

%

legkiseb
b

legnagyobb

építménymagasság
a
m

m

1

KLKO1

O

300

14

20

30

30

K

2

KLKO2

O

500

18

20

30

30

3,5

4,5

3

KLKO3

O

800

18

20

30

30

4,5

6,5

4

KLKO-

O-SZ

300

12

20

50

50

4,5

7,0

O-SZ

500

18

20

30

30

4,5

6,5

Sz1
5

KLKOSz2

6

KLKSz1

SZ

300

20

20

20

4,5

7

KLKSz2

SZ

600

16

20

30

30

K

8

KLKZ

Z

400

10

20

30-60

30-60

K

9

KLKIkr

Ikr

400

12

20

35

35

K

10

KLKZ-Sz

Z, Sz

500

20

20

35

35

8,00-

10,5
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2. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő kisvárosias lakóterületek építési övezeteiről
az épület
megengedett

a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet jele

beépítés
i mód

legnagyobb

legkiseb
b

legnagyobb

terület
e

szélessé
-ge

zöldfelü
let
aránya

beépített
-sége

terepszi
nt alatti
beépített
-sége

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagasság
a

1

KL 1

Sz

500

20

50

50

3,5-

4,5

2

KL 2

Sz

1000

20

40

40

4,5

6.0

3

KL 3

Sz

700

20

50

50

4,5

7,5

4

KL 4

Sz

1100

20

50

50

4,5

8.0

5

KL 5

Z

250

20

40

40

4,5

6.0

6

KL 6

Z

400

20

60

60

4,5

6.0

7

KL 7

Z

500

20

60

60

4,5

6.0

8

KL 8

Z

600

20

40

40

4,5

6.0

9

KL 9

Z

1100

20

28

28

4,5

6.0

10

KL 10

Cs

300

20

50

50

-

6.0

11

KL 11

Sz, Z

?

20

50

50

4,5

10,5

?
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3. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről
az épület
megengedett

a telek megengedett
legkisebb
építési övezet
jele

beépítési
mód

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

terepszint
szélessé- zöldfelület beépítettalatti
területe
építménymagassága
ge
aránya
sége
beépítettsége
m2

m

%

%

%

m

m

1

Lkek-OK

O

K

K

50

30

-

-

4,5

2

Lkek-O1

O

300

10

50

30

-

-

4,5

3

Lkek-O2

O

300

14

50

30

-

-

K

4

4LkekO3

O

500

10

50

30

-

-

4,5

5

5LkekO4

O

900

18

50

30

-

-

6,5

6

Lk6ek-OSz1

O-Sz

140

10,0

50

30

7

Lke7k-OSz2

O-Sz

450

12

50

30

-

-

5,0

8 Lk8ek-Sz1

Sz

500

15,0

50

30

-

-

4,5

9 Lke9k-Sz2

Sz

500

16,0

50

30

6,0

10 Lkek-Sz3

Sz

800

20

50

30

5,0

11 Lkek-Sz4

Sz

900

18

50

30

6,5

12 Lkek-Ikr

Ikr

200

12

50

20

-

-

5,0

13

Z

1200

25

50

30

30

4,5

6,0

Lkek-Z

4,5

30

4. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő kertvárosias lakóterületek építési övezeteiről

építési övezet
jele

az épület
megengedett

a telek megengedett

beépítési
mód

legkisebb

legnagyobb

legkiseb
b

legnagyobb

terület
e

szélessé
-ge

zöldfelü
let
aránya

beépített
-sége

terepszi
nt alatti
beépített
-sége

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagasság
a

1

Lke-O1

O

370

15,0

50

30

30

4,5

6,0

2

Lke-O2

O

500

12,0

50

30

30

3,5

4,5

2

Lke-Sz1

Sz

300

14,0

50

30

30

3,5

4,5

4

Lke-Sz2

Sz

500

17,0

50

30

30

4,5

5

Lke-Sz3

Sz

700

24,0

50

30

30

5,0

6,0

6

Lke-Sz4

Sz

800

20

50

30

30

3,5

4,5

7

Lke-Sz5

Sz

1000

19,0

50

30

30

3,5

4,5

8

Lke-Sz6

Sz

1000

20,0

65

20

20

4,5

6,0

9

Lke-OSz

O-Sz

450

12

50

30

30

3,5

4,5

10

Lke-Ikr

Ikr

510

16,0

50

30

30

3,5

4,5

11

Lke-Z

Z

300

10

50

35

35

4,5

6,0
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5. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult egyéb falusias lakóterületek építési övezeteiről
az épület
megengedett

a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet jele

beépítés
i mód

legnagyobb
beépített
-sége

terepszi
nt alatti
beépített
-sége

legkiseb
b

legnagyobb

terület
e

szélessége

zöldfelü
let
aránya

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagassága

1

Lfk-O1

O

250

12,0

40

30

30

3,5

6,0

2

Lfk-O2

O

300

12,0

40

30

30

3,5

4,5

3

Lfk-O3

O

600

12,0

40

30

30

3,5

4,5

4

Lfk-O4

O

900

17,0

40

30

30

3,5

4,5

5

Lfk-O5

O

1200

12,0

50

20

20

3,5

4,5

6

Lfk-OSz

O-Sz

350

12,0

40

30

30

3,5

4,5

7

Lfk-Sz1

Sz

400

17,0

40

30

30

3,5

4,5

8

Lfk-Sz2

Sz

800

17,0

40

25

25

3,5

4,5

9

Lfk-Sz3

Sz

1200

20,0

40

25

25

3,5

4,5

1
0

Lfk-Ikr

IKR

400

12,0

40

25

25

4,5

6,0

1
1

Lfk-Z

Z

200

10,0

40

25

25

3,5

4,5
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6. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat az újonnan kialakításra,
vagy jelentős átépítésre kerülő falusias lakóterületek építési övezeteiről
az épület
megengedett

a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet jele

beépítés
i mód

legnagyobb

legkiseb
b

legnagyobb

terület
e

szélessé
-ge

zöldfelü
let
aránya

beépített
-sége

terepszi
nt alatti
beépített
-sége

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagasság
a

1

Lf-O

O

500

12,0

40

30

30

3,5

4,5

2

Lf-Sz

Sz

800

20,0

40

30

30

3,5

4,5
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7. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult intézményi vegyes területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
legkisebb
építési
övezet
jele

Ví-

beépí
-tési
mód

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

aránya*

beépítettsége

terepszint
alatti
beépítettsége

m

%

%

%

m

m

K

K

K

80

80

K

K

K

K

K

K

80

80

-

10,0

K

K

K

5

80

80

K

K

K

K

K

K

80, 100

-

K

terület
e

szélessége

zöldfelület

m2
K

építménymagassága

1 K1
Vi2 K2
Vi3 K3
Vi4 K4
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8. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult településközpont vegyes területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
legkisebb

építési
övezet jele

beé
píté
-si
mó
d

te
rü
le
te

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

2

m

%

%

%

m

m

m

építménymagassága

1

Vt-K1

Z

K

K

10

80

60

3,0

K

2

Vt-K2

Z

K

K

10

K

K

K

K

3

Vt-K3

K

K

K

10

K

K

K

K

4

Vt-K4

Z

K

K

10

50-

50-

-

K+1,0m

100

100

5

Vt-K5

Z

K

K

10

K

K

K

K

6

Vt-K6

K

K

K

10

30

30

2,5

6,0

7

Vt-K7

Ikr

K

K

30

40

40

2,5

6,0

8

Vt

Cs

K

K

20

60

60

K

K

K

K

K

50

40

40

-

5,0

K8
9

Vt
K9

10

VtK10

K

K

K

50

40

40

-

7,0

11

Vt

K

K

K

10

K

-

3,0

5,0

10

40
-

-

2,5

KA
12

Vt-M

13

Vt

12
00
Z

K

K

50

Kg
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9. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat az újonnan kialakításra kerülő településközpont vegyes területek építési övezetei
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

beé
píté
-si
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkiseb
b

legnagyobb

terüle
te

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint alatti
beépítettsége

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagassága

1 Vt-1

Sz

600

17

25

35

35

2,5

6,5

2 Vt-2

Sz

K

K

20

60

60

2,5

9,5

3 Vt-3

Z

600

19,0

10

60

60

6,0

7,5

4 Vt-4

Sz

1900

35,0

30

30

30

4,5

7,5

5 Vt-5

Z

1500

25,0

10

40

40

3,6

3,6

6 Vt-6

Sz

700

30

10

40

40

3,8

4,5

7 Vt-7

Sz

2400

40

10

40

40

4,5

9,5

8 Vt-8

Z

2800

40

30

40

40

7,5

7,5
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10. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

1

GkszK
1

2 GkszK2
3

GkszK3

beé
píté
-si
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

terüle
te

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

m2

m

%

%

%

m

m

Sz

2000

-

20

50

40

4,5

7,5

O

6000

30

20

40

4,5

6,0

20

50

2,5

3,0

Sz

-

építménymagassága
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11. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat az újonnan kialakításra, vagy
jelentős átépítésre kerülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

beé
píté
-si
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

terüle
te

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagassága

Gksz
1

Sz

1500

30,0

20

40

40

4,5

7,5

2 Gksz

Sz

3000

-

20

50

40

4,0

6,0

1

S
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12. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult egyéb ipari gazdasági területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

GIP
1

beé
píté
-si
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkisebb

terül
ete

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

m2

m

%

%

%

-

20

45

-

legnagyobb

építménymagassága

m

m

4,5

7,5

Sz

1600

Sz

2500

45

10

45

7,5

K1
GIP

3

K3

4

GIP
K4

Sz

7000

6

GIP

Sz

30
000

K6

-

25

60

-

4,5

4,5/11,0
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13. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Az újonnan kialakításra, vagy jelentős átépítésre kerülő egyéb gazdasági területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

beé
píté
-si
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

terüle
te

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagassága

1 Gip1

Sz

1000

45,0

25

50

25

4,5

7,5

2 Gip2

Sz

2500

45,0

30

45

45

5,0

10,0

3 Gip3

Sz

5000

50,0

30

45

45

5,0

12,0

4 Gip4

Sz

7000

70,0

30

45

45

4,5

10,0

5 Gip5

Sz

7000

70,0

30

45

45

4,5

7,5

6 Gip6

Sz

2500

25

25

45

45

4,5

10,0
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14. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat a kialakult különleges területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

beépítési
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

terül
ete

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

m2

m

%

%

%

m

m

építménymagassága

1

Okt1

Sz

K

K

40

40

40

-

10,0

2

Okt2

K

K

K

40

40

40

-

7,5

3

Okt3

Sz

K

K

50

40

40

-

5,0

4

Eü1

OK

K

K

70

50

30

4,5

K

5

Eü2

Sz

K

K

20

K+5

K

-

K

6

TH

Sz

K

K

45

K+5

K

4,5

K

7

SzK

Sz

K

K

40

40

-

-

6,0

8

Mü

Sz

350
0

K

15

25

-

3,0

5,0

HA

Sz

K

K

40

40

-

3,0

5,0
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15. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
Táblázat az újonnan kialakításra, vagy
jelentős átépítésre kerülő különleges területek építési övezeteiről
az épület megengedett

a telek megengedett
építési
övezet
jele

beé
píté
-si
mó
d

legkisebb

legnagyobb

legkisebb

legnagyobb

terüle
te

szélessé
ge

zöldfelü
let
aránya

beépítettsé
ge

terepszint
alatti
beépítettsé
ge

m2

m

%

%

%

m

m

Sz

K

K

45

30

-

4,5

6,0

2 KAL

Sz

30
000

500

80

20

20

2,0

6,0

3

Sz

5000

45,0

40?

40

40

4,5

6,0

1

Cs

Log

építménymagassága

42

16. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
A szabályozási terv készítésének időpontjában
Szentgotthárd területén található országos egyedi védelem alatt álló épületek
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 9. hrsz.:1
R.K. (Nagyboldogasszony) volt ciszterci templom
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11. hrsz.:26
Volt ciszterci rendház, barokk, 1740-1749.
Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 7. hrsz.:15
Volt Magtár templom
Szentgotthárd
Hunyadi u. 14. hrsz: 1575
R.K., volt temetőkápolna
Rábakethely; Temető
Felső u. hrsz: 082
R.k. templom (Mindenszentek temploma)
Rábatótfalu
Tótfalusi u. 116. hrsz.: 4053
R.K. kápolna (Szt. Ferenc)
Farkasfa
Belsőszer u. 4.; Fővég u. 23. Hrsz: 3174
Lakóház, népi
Farkasfa
Farkasfai út. – Alvég utca sarok Hrsz: 3189/1
Harangláb. népi, 19.sz.
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Szentgotthárd Egészségügyi Koncepciója 2016

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Egészségügyi Koncepciója 2016.

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. márciusi ülésén tárgyalta az
Egészségügyi koncepció tervezetét, munka anyagát. A Képviselő-testület 51/2016. sz.
határozatában az alábbiakkal javasolta kiegészíteni a tervezetet:





feladat a koncepcióban az egészséges körn yezeti paraméterek megfogalmazása,
kerüljön megfogalmazásra miként lehetne növelni a születési rátát,
a Mentőállomás szerepe kerüljön kiemelésre (erőforrásaik is),
a prevenciós tevékenységek szerepe is kerüljön feltüntetésre (mind a civil szervezetek,
intézmények, mind a vállalatok összefogása kapcsán),
 kerüljön bele, hogy a fizikai és lelki egészség megőrzése elsőrendű fontosságú,
 javasolja a védőoltások rendszerének megerősítését, kiterjesztését (más életkori és
más betegségcsoportokra is),
 javasolja, hogy a belső ellenőrzési tervben szereplő szakrendelőre vonatkozó belső
ellenőrzési vizsgálatot április hónapban folytassák le,

A munkaanyagot az Önkormányzat weboldalán is közzé tettük azzal a céllal, hogy a lakosság
is véleményezhesse. A 2016. május 31-ig meghatározott határidőig nem érkezett sem szóban,
sem írásban észrevétel-javaslat. A háziorvosok is megkapták, közülük mindössze kettő orvos
jelezte szóban, hogy elfogadják a koncepciót, nincs kiegészítenivalójuk.
A Képviselő-testület felvetéseivel a Rendelőintézet és a Hivatal kiegészítette az anyagot, a
végleges koncepció az előterjesztés 1. számú melléklet képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Egészségügyi Koncepciója és Cselekvési Terve 2016.” előterjesztést megismerte és az 1. sz.
Melléklet szerint
A./ elfogadja
B./ a következő kiegészítésekkel fogadja
el:…………………………………………………….
44

Határidő: azonnal, illetve a cselekvési tervben meghatározottak szerint
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézményvezető
Szentgotthárd, 2016. június 16.

Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzés:
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI KONCEPCIÓJA

2016.
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„Meg vagyok győződve, hogyha testünket visszahelyeznénk
abba a környezetbe, amely számára ez a test kialakult, éppen
olyan tökéletesen működnék, mint a többi élőlény teste. A
betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti
diszharmónia kifejeződése.”
Szent-Györgyi
Albert
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I. Bevezetés

Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját (továbbiakban: Koncepció) 2010. évben 128/2010
számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület. Az Egészségügyi koncepció 2009. adatait alapul
véve-készített egy helyzetelemzést és erre alapítva határozta meg a célkitűzéseket, fejlesztési
elképzeléseket rögzítette.
Az elmúlt években jelentősen átalakult az ágazati irányítás és fenntartás rendszere, valamint új
programok születtek a hazai egészségügy megújítására, jelentős pályázati anyagi források kerültek
becsatornázásra részben infrastrukturális, részben programok szintjén fejlesztésekre. Megújultak
rendelők, sikeres programok indultak az egészségmegőrzés érdekében, korszerű eszközök kerültek
beszerzésre.
Egy társadalmat – köztük annak kisebb egységét, egy települést – minősít sok egyéb tényező mellett
az ott élő emberek közérzete, és a közérzetet döntően befolyásoló egészségügyi állapot.
A lakosság egészségügyi állapotának alakulásában az egészségügyi intézményrendszer felelőssége
nem elhanyagolható. Ezért az egészségügyi intézményrendszernek a leghatékonyabban szolgálnia
szükséges a lakosság egészségi állapotának megőrzését, a betegségek megelőzését, illetve a
kialakult betegségek korai felismerését a minél teljesebb gyógyulás érdekében, a gondozást.
A fentiekben már hivatkozott irányítási és szemléletbeli változások következtében az egészséghez és
betegséghez való viszony való viszony már nem csupán az egészségügyi ellátó rendszerre és az azt
fenntartó-működtető hatósági, finanszírozási tengelyre szorítkozik, hanem horizontális szempontok
mentén is együttgondolkodást – együttműködést kíván a különböző intézményrendszerek között,
továbbá párbeszédet a társadalom civil csoportjaival.
Fentiekre tekintettel folytatni és bővíteni érdemes a primer prevenciós fókuszú tevékenységeket
állapotfelméréseket, szűrővizsgálati kampányokat és az egészségnevelést, együttműködve az
egészségügyi, oktatási, szociális és önkormányzati intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, valamint
a civil szervezetekkel.
A gondozási tengely szekunder prevenciós lehetőség a krónikus betegek összefogása és
tájékoztatása céljából, akárcsak a függőségekkel való megküzdés segítségére.
Az informatika vívmányainak megfelelő alkalmazásával elsősorban a meglévő rendszerek
összekapcsolásában vannak tartalékok, önkormányzati hatáskörben, ez a szakellátások és a
háziorvosi praxisok közötti adatáramlással aknázható ki, nem ritkán elkerülve felesleges és
párhuzamos vizsgálatokat, melyek a labordiagnosztika vonatkozásában jelenthetnének
takarékosságot.
A kistérség, azaz a szentgotthárdi járás egészségügyben érintett valamennyi szereplő javaslatának,
kezdeményezésének összegyűjtésére és összehangolására a már kialakult, évenkénti két alkalommal
megtartott megbeszélés – fórum jelleggel – jelenthet megoldást, amennyiben a szereplők komolyan
veszik és élnek a párbeszéd lehetőségével.
Megfontolandó lehet egy egészségügyi referens/tanácsos felkérése koordináló hatáskörrel.
A helyzetből fakadó előnyök és hátrányok, erősségek és gyengeségek összevetése mellett
fogalmozódott meg Szentgotthárd Város 2016. évi Egészségügyi koncepciója

II. Az egészségügyi koncepció célja
Jelen Koncepció megalkotásának – a 2010. évben elkészült koncepcióhoz hasonlóan - az a célja,
hogy helyzetelemzésre alapítottan irányt mutasson az egészségügy fejlesztésének, változásainak
tekintetében, koordinálva egyben az egyes intézmények közötti feladatellátást, a lehetőségekhez
mérten csökkentve a felesleges kiadásokat, a minőségi betegellátás szem előtt tartásával.
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A Koncepció a helyzetelemzésben bemutatja az elmúlt időszakban végrehajtott egészségügyi
fejlesztéseket, adatokkal alátámasztottan tünteti fel, majd a lakosság ellátásának területén jelentkező
betegforgalmi, gondozási vonatkozásokat sorol fel. Az elemzést javaslat követi a jövőbeni továbblépés
lehetőségeire fókuszál.
A Koncepció nem hagyja figyelmen kívül azt, a világszerte terjedő népegészségügyi szemléletet,
amelyet informatikai támogatással, valamint a szakdolgozói részvétel megerősítésével és az egyéni
felelősségvállalás növelésével célszerű támogatni.
Mind az országos, mind pedig a település és kistérség demográfiai adatainak ismeretében is érvényes
az a tendencia, miszerint az ellátásra szorulók száma és az egészségügyi költségek is növekednek.
Modellkísérletek zajlanak, amelyek fókuszában a népegészségügyi tevékenység, valamint a
lakossághoz közeli alapellátás-és szakellátás áll.
A háziorvosi tevékenység továbbra is OEP-szerződött egészségügyi magán-vállalkozások formájában
működik.
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII törvény 49.§-val
összhangban, Szentgotthárd Város Önkormányzata az 5/2013. évi határozatával arról döntött, hogy a
járóbeteg-szakellátás feladatát továbbra is ellátja. Ezen döntés stratégiai helyességét az
Országgyűlés által 2015-ben elfogadottan, az egészségügyi alapellátásról szóló új kerettörvénye is
igazolja, ami összhangban az egészségpolitikai fejlesztési irányokkal a lakóhelyhez lehető
legközelebbi egészségügyi szolgáltatások fejlesztését célozza.
Vas megyében egyedüliként a” Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési
Iroda ( továbbiakban:EFI) létrehozása” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 projekt sikerének
köszönhetően a pályázati időszak lezártával fenntartási időszakba lépett, folytatván egyfelől a
megelőzéshez kötődő, másfelől a gondozáshoz kötődő szakmai tevékenységet.
Jelen helyzetben tehát szükséges az egészségügyi célok meg –esetleg újrafogalmazása és ezt a célt
szolgálja a Koncepció elkészítése, mely összhangban a jogszabályi és egészségpolitikai környezettel,
szorgalmazza az ellátás szereplőinek együttműködését.

III. Helyzetelemzés
1.Jogszabályi környezet
Az Egészségügyi Világszervezet „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem
csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya" definíciót meghaladva az életminőség
az alábbiak szerint határozza meg: "Az életminőség az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetéről,
ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és kapcsolatai
befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja az egyén fizikai
egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a
környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát."
Az Alaptörvény XX. cikke 1 bekezdése szerint „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 143. §-a meghatározza az egészségügy
szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint az ezekkel összefüggő
jogok gyakorlásáért és kötelezettségek teljesítéséért felelős szervek körét, melyek között nevesíti a
helyi önkormányzatokat, valamint meghatározza azok egészségügyi feladatait (152-153. §)
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a rendelkezik a
települési önkormányzat feladat- és hatásköréről, mely szerint a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartoznak.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a meghatározza a települési
önkormányzatok feladatait az egészségügyi alapellátás körében
Továbbá
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
48/1997. (XII. 17.) NM rendelet A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati
ellátásról
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
Az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója (EMMI)
2.SZENTGOTTHÁRD VÁROS EGÉSZSÉGKÉPE
2.1.Demográfiai adatok
A Szentgotthárdi járás a Nyugat-Dunántúl régióban, Vas megye délnyugati részén helyezkedik el,
központja Szentgotthárd. A járás össznépessége 15 227 fő volt 2013- ban, területe 255 km2. Az
említett községi rangú települések a következők: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek,
Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót,
Rönök, Szakonyfalu, valamint Vasszentmihály.
Egy település lakosságának egészségi állapotáról legtöbb információt a demográfiai mutatók adják.

Szentgotthárd lakónépessége 2013. január 1-jén 8787 fő volt. 2005-ig hullámzó mértékű emelkedés,
azt követően viszont kismértékű fogyás történt. Megyei szinten ugyanakkor évről-évre fokozatosan
csökkent a népesség. A város 67,73 km2 területen helyezkedik el, népsűrűsége lényegesen nem
változott az évezred eleje óta. A népsűrűség változása a lélekszám alakulását is jól tükrözi.
Az 1. számú táblázat adataiból kitetszik a népesség fogyása, amely az országos 2,37 százalékos
értékhez képest közel 1,9 százalékkal magasabb. Ez nagyjából megegyezik a megyei
népességcsökkenés mértékével. Települési szinten a szélsőséges, tíz százalékot megahaladó
értékektől eltekintve kisebb mértékű, átlagosan 3,8 százalékos csökkenés jelentkezett.
Népességnövekedés kizárólag Magyarlakon, valamint Rátót, Orfalu, és Nemesmedves településeken
zajlott le 2003-hoz viszonyítva

54

1.sz. táblázat. Szentgotthárdi járás lakónépességének változása (adatforrás: TeIR – KSH TSTAR)
2.1.1. A lakosság kor szerinti megoszlás
Az 1. számú ábrán követhető a korosztályok létszámváltozása 2009-2013. közötti időszakban.
A 0–2 éves korosztály létszáma 2009 és 2013 között összességében több mint 13,5 százalékkal
csökkent, azonban ha a 2003-as évet tekintjük bázisnak, a visszaesés mértéke már 23,5 százalékos.
A folyamat a gyermekek számának jelentős visszaesését eredményezte, valamint eredményezi a
jövőben is. Ennek megfelelően a gyermekkorú fiúk és lányok létszáma 6,7, illetve 9,4 százalékkal
csökkent a 2009–2013- as időszakban. A gyermekek számának visszaesésével a 15–17 éves
korosztály esetében is csökkenés jelentkezett, azonban a férfiak esetében kiemelkedően magas –
több mint tizennyolc százalékos – ennek mértéke (összességében a tizenöt évesek száma 143 fő volt
2011-ben, míg a tizenhat és tizenhét éves korcsoport 148, illetve 146 lakost számlált). Jelen
korcsoportbontás legnépesebb kategóriája a 18-59 éves korosztály. Esetükben eltérő kép jelentkezik
a nemek szerinti bontást vizsgálva: míg a férfiak száma több mint negyedével nőtt, a nők esetében
23,4 százalékkal esett vissza a vizsgált korosztály létszáma. A 60–64 éves korosztálynál közel azonos
mértékű, 18-19 százalékos emelkedés zajlott le, amely szintén a társadalom elöregedésére utal. A 65
évnél idősebbek férfiak száma 2,4 százalékkal nőtt, míg a nőknél egy százalékos csökkenés
jelentkezett. A vizsgált adatok alapján a járásban tapasztalható elöregedési folyamat a jövőben is
folytatódni fog
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1. sz. ábra. Szentgotthárdi járás korösszetétele – korfa, 2011 (adatforrás: Népszámlálás
2011)

2.1.2.Öregedési folyamatok
A 2. számú ábra mutatja az öregedési indexet. – azaz a száz, 14 év alatti lakosra jutó 65 éves kor
feletti lakosok száma. 2009 és 2013 között Magyarországon mintegy nyolc százalékkal – 110,4-ről
119,3-ra – nőtt ezen mutató értéke. A növekedés üteme 2,65 százalékkal haladta meg az országos
átlagot Vas megyében, míg a Szentgotthárdi járásban kilenc százalékkal nőtt a vizsgált mutató.
Abszolút értékét tekintve is magasabb a megyei, valamint a járási érték: 2013-ban száz gyermekkorú
lakosra 134 időskorú jutott Vas megyében, míg a Szentgotthárdi járásban az öregedési index értéke
meghaladja a 150-et, amely az átlagosnál nagyobb mértékben idősödő lakosságra utal
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1. sz. ábra Az öregedési index alakulása, 2009–2013 (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR)

2.1.3.Népmozgalmi adatok
A 3. számú ábrán a természetes népesedési folyamatok ezer főre vetített területi összehasonlító
vizsgálatához eredménye látható. Magyarországon a természetes fogyás rátája négy ezrelék körül
stagnál. Vas megyében ez a mutató közel egy ezrelékkel volt magasabb 2003-ban, illetve 2009-ben,
majd 2011-ig további másfél ezrelékkel nőtt a természetes fogyás mértéke. 2013-ra kismértékben
javult a népesedési helyzet a megyében. Szentgotthárd járásban mind az országos, mind a megyei
értékhez képest magasabb a természetes fogyás rátája, és a 2012-es enyhüléstől eltekintve tovább
nő a szakadék a magasabb területi szintekhez viszonyítva. A 2011-es évet követően 2013-ban újra tíz
ezrelék fölé emelkedett a természetes fogyás értéke

2. sz. ábra A természetes szaporodás, fogyás mértéke (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR)
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2014-ben az ezer lakosra jutó halálozás a szentgotthárdi járásban 1,58 %-kal emelkedett 1,95 %-kal)
az előző évhez képest.( 3.számú) ábra
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3. sz. ábra: Élve születések és halálozások 1000 főre a VMKH Körmendi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén összesen és a Szentgotthárdi Járásban
(forrás:VMKH KJH Népegészségügyi Osztály)
A rendelkezésre álló adatok szerint Vas megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály (továbbiakban:VMKH KJH ) illetékességi területén az élveszületések
száma 2015-ben 394 volt (2014-ben 386). 2015-ben 1 csecsemőhalálozás és 4 halvaszülés történt
(2014-ben 2 csecsemőhalálozás és 2 halvaszülés).
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Elgondolkodtató adatokkal szolgál a 4. számú összehasonlító ábra, az 1000 szülőképesre jutó
születések és abortuszok száma vonatkozásában.
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4. sz. ábra: Élveszületések és művi abortuszok a VMKH Körmendi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén összesen és a Szentgotthárdi Járásban
(forrás:VMKH KJH Népegészségügyi Osztály)
5.
2.1.4. Vándormozgalom
A Szentgotthárdi térségre jellemző, alapvetően pozitív migrációs folyamatok települési szinten is
jelentkeznek: 2013-ban a járás tizenhat településéből mindössze hét községben volt negatív a belföldi
vándorlási egyenleg, s ezek közül csupán Felsőszölnökön haladta meg a -10 ezreléket, azonban azt
is meg kell említeni, hogy a megelőző években inkább odavándorlás volt jellemző a településre. A
központi településen, Szentgotthárdon a referenciaévek mindegyikén pozitív egyenleg jelentkezett,
értéke 2013-ban megközelítette a hét ezreléket.
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5.sz. ábra A belföldi vándorlás különbözetének ezer lakosra jutó aránya
(adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR)

2.2.Természeti környezet
Szentgotthárd igazgatási területének háromnegyed része az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó
országos jelentőségű védett terület. Országos jelentőségű fokozottan védett területek Farkasfa
környékén, a Hársas-patak víztározó alatti részén és a Rábatótfalutól délre lévő erdőségben
találhatók. Szentgotthárd az Őrség-vendvidék kiemelten fontos érzékeny természeti terület része. A
város északi erdőterületei és védett területei az Országos Területrendezési Terv alapján az ökológiai
hálózat része. A védett területek és a Lahn-patak része a NATURA 2000 európai jelentőségű védett
területek hálózatának. Helyi jelentőségű védett természeti terület a 13/2002. (III. 28.) ÖKT. Rendelete
alapján az 1, 15, 17, 23, 24 hrsz-ú ingatlanokat érintő kolostorpark területe. Szentgotthárd környéke
táji és természeti értékekben igen gazdag. Hatalmas erdőterületei, a vízfolyások és a
hozzákapcsolódó növénytársulások értékes vizes élőhelyek, ahol számos védett faj él. Emellett az
ökológiai hálózat fontos elemei (ökológiai folyosók). Az ország legkiegyensúlyozottabb éghajlatú és
legcsapadékosabb tája, klímája szubalpin
A város belterületén 671 000 m2 közhasználatú zöldterület található, melynek közel egyötöde
belterületi park.
2.3. Épített környezet
A Szentgotthárdi járás lakásállománya 2003 és 2013 között kismértékben nőtt: 2003-ban 5 949 lakás
szerepelt az adatbázisban, míg az utolsó vizsgált évben 6 124 volt számuk, amely összességében
közel három százalékos növekményt jelent. 2009 és 2011 között gyakorlatilag stagnálás volt jellemző,
a lakásállomány 6 103 és 6 136 között ingadozott. Összevetve a nagyobb térségi adatokkal hasonló
tendencia jelentkezett, azonban az országos folyamatokra jellemző, hogy 2009 és 2013 között a járási
értékhez viszonyítva nagyobb mértékű emelkedés zajlott le, valamint folyamatosan nő a
lakásállomány nagysága. (5. számú ábra)
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6. sz. ábra Az épített lakások száma (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR)

A lakások komfortfokozatáról a leghitelesebb információkat – az önbevallásos adatfelvétel ellenére – a
népszámlálási adatok szolgáltatják: a 2011-es felmérés alapján a Szentgotthárdi járásban az alacsony
komfortfokozatú, azaz félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakások aránya (12,5%) az összes
lakás százalékában magasabb, mint az országos érték (9,3%). Érdemes azonban megemlíteni, hogy
a két népszámlálás közötti időszakban jelentős mértékű javulás volt tapasztalható országos és járási
szinten is: ennek mértéke 11%, illetve 10,7% volt (
2001 és 2011 között jelentős mértékű javulás volt tapasztalható e tekintetben: a járás teljes
lakásállományát vizsgálva 46,6 százalékos volt az alacsony komfortfokozattal rendelkező lakások
arányának csökkenése. Összességében a Szentgotthárdi járás minden településén erős javulás
jelentkezett e tekintetben a két népszámlálás között eltelt időben, a legkisebb csökkenés mértéke is
közel harminc százalékos volt. (6. és 7. számú ábra)
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7. sz. ábra Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, 2001 (Forrás: Népszámlálás 2001)

8. sz. ábra Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, 2011 (Forrás: Népszámlálás 2011)
Szentgotthárd város önkormányzata tervei között szerepel a lakásállomány további növelése, amelyet
egyrészről a Fecske Ház hiánya tesz indokolttá, másrészt pedig a térségbe érkező munkavállalók
lakhatásának megoldása.

2.4. Infrastruktúra

62

A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Rábafüzesig, s onnan
Ausztriába vezető 8-as számú főút a város szélén lévő csatolt településen halad keresztül. A
városközponton halad át a felsőszölnöki határátkelőhöz, a szlovén határhoz vezető út. Elkészült az
Apátistvánfalvát Felsőszölnökkel összekötő út is. A vasúti közlekedést a Szombathely-Szentgotthárdi
vonal biztosítja – melynek a villamosítása megtörtént. Közvetlen ausztriai összeköttetése is van napi
több vonatpárral. Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és az 54 km-re lévő
megyeszékhely érhető el. A városban helyi tömegközlekedés nincs, a lakosok gyalog, kerékpárral
vagy személyautóval oldják meg a közlekedést. A biztonságos kerékpárutak minden bizonnyal még
tovább erősítenék ezt a típusú közlekedési formát. Erre a rendszeres, naponta gyakorolt
mozgásformára szükség is lenne a gyermekek megbetegedési adatainak ismeretében.
Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban.
A közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak egy része a várostól távol található
(járási földhivatal, kórház 30 km-re).
2.5. Gazdasági környezet, foglalkoztatás
A foglalkoztatással kapcsolatos problémák súlyos terheket róhatnak az egyénre és a társadalom
egészére egyaránt. A munkahely, a tartós jövedelem hiánya elszegényedéshez, a társadalmi
kapcsolatok meggyengüléséhez, az ismeretek, a szaktudás erodálásához, egészségkárosodáshoz, az
életkilátások károsodásához vezet. Az alacsony foglalkoztatottsági szint szűkíti a közteherviselők
körét, hosszú távon finanszírozhatatlanná teheti a szociális ellátó rendszereket. A munkahely hiánya a
családi szocializációs hátrányokon keresztül hatással van a következő nemzedék iskolázottságára,
egész életpályájára.
A Szentgotthárdon működő gazdasági szervezetek legtöbbje a feldolgozóiparban tevékenykedik.
Az immár évek óta tartott trendet követve csökkent a mezőgazdaság munkaerőigénye.
A szolgáltatásban részben a költségvetésből finanszírozott ágazatok (közigazgatás, oktatás,
egészségügy, szociális ellátás), másfelől pedig az idegenforgalmat kiszolgáló szegmensek (
szépségápolás, fogorvosi és fürdőturizmus, valamint a hozzájuk kapcsolódó szállás-és éttremi
szolgáltatások)
Az Ipari Park bővítése területén is újabb fejlemények várhatók.
Települési szinten, a 2013-as adatokat vizsgálva jól látható, hogy a munkanélküliek arányában
közepes mértékű szórás tapasztalható. A legmagasabb arányban Nemesmedvesen vannak jelen
munkanélküliek, azonban ez mindössze két lakost takar. Ha a lakosságszámot nagyobb súllyal
vesszük figyelembe, a legjelentősebbnek Rönök községben tekinthető a nyilvántartott álláskeresők
aránya, azonban 2009 óta itt is 40 százalékot meghaladó javulás volt tapasztalható. Az említett két
községtől eltekintve az átlagos települési munkanélküliség (a teljes lakosságra vetítve) három
százalék, míg a járás egészére vonatkoztatott érték 2,6% (2. táblázat).
2.6. Környezet-egészségügy
Ivóvíz: Szentgotthárd egész területén biztosított a vezetékes ivóvíz, Farkasfa városrészen arzén (As)
mentesítés is megtörtént
Szennyvízhálózat a jövő évben a Máriaújfaluban megvalósítandó szennyvízprojekt befejezése után
tovább javul majd.
Lakossági szilárd hulladék elszállítása teljesen megoldott, nincs szemétlerakó és a bezárt lerakó
rekultivációja is megtörtént. A szelektív gyűjtés közel 80%-os, mely országosan is kiemelkedő
Felszíni vizek minősége a folyamatos monitoring mellett követhetően megfelelő
Légszennyezettség mérő állomás által közölt levegőminőségi adatok mindenki által hozzáférhetőek,
megállapítható, hogy a város levegője kiváló minőségű.
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2. sz. táblázat A nyilvántartott álláskeresők száma (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR)
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2.7. Intézmények
2.7.1. Bölcsőde, Óvoda
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (rövidített neve: SZEOB) intézmény,
amelynek intézményegységei: Egyesített Óvoda (1 székhely óvodával, és 2 tagóvodával), valamint a
Tótágas Bölcsőde. Az Óvodába maximálisan felvehető gyermekek száma összesen: 290 fő, még a
Bölcsőde intézményegységbe: 68 fő gyermek járhat. Az intézmény fenntartója Szentgotthárd és
Térsége önkormányzati Társulás

2.7.2.Köznevelési intézmények
Szentgotthárdon egy közös igazgatású közoktatási intézmény működik Szentgotthárd és Térsége
Iskola (SZOI), melynek a fenntartója 2013. január 01. időponttól a KLIK, működtetője Szentgotthárd
Város Önkormányzata.
Az Intézmény tagintézményei:
 Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma;
 Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája;
 Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája;
 Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája
 Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája
Az iskolába maximálisan felvehető tanulólétszám:
 Gimnázium: 400 fő;
 Általános iskola:
 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 890 fő;
 Sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános
megalapozó iskolai oktatás: 50 fő;
 Alapfokú művészetoktatás: 345 fő;

műveltséget

Szentgotthárd működik a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája is,
amelybe a maximálisan felvehető tanulói létszáma: 550 fő.
A jelenleg megyei KLIK által fenntartott, Szentgotthárd Város által működtetett Kollégium 40
férőhelyes.
2.7.3. Kultúra, közművelődés, közélet
A kulturális lehetőségeket a Pannon kapu Kulturális Egyesület, a színház, a mozi,és a Móra Ferenc
Városi Könyvtár és Múzeum biztosítja.
A helyi közélet fontos része a Városi Televízió, a kábeltévé-hálózat , valamint a havonként megjelenő
ingyenes önkormányzati újság, melyet minden család megkap.

2.7.4. A szociális ellátás intézményei
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény fenntartója Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás. Az intézmény alaptevékenysége:
Életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése, segítségnyújtás szociális
problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. A gyermek
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testi, lelki egészségének , családban történő nevelésének segítése; a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése ; a veszélyeztetettséget észlelő és jelző
hatékony információs rendszer működtetése. Helyettes szülői hálózat működtetésével biztosítja a
családban élő gyermek átmeneti gondozását , nevelését.
A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján kötelezően ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi

segítségnyújtást, nappali idősek klubját; önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai alapellátást működtet.
Az intézmény fenntartója 2005. július 1-től a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás.

A Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd (korábban Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthona) az
önálló életvitelre nem képes, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek ápolását, gondozását
végzi. Az intézményben jelenleg 720 fő az ellátotti létszám. A fenntartó változásával lehetőség nyílt a
Térségből jelentkező igények kielégítésére, az intézmény férőhely arányában fogadja Szentgotthárd
és környező településekről
2.8.Sport- és szabadidős tevékenység
Több sportegyesület működik a városban. A civil szervezetek szép számmal szerveznek gyalog-illetve
kerékpár túrákat, kirándulásokat. Az egyik általános iskola tornaterme méreteinél fogva a városi
sportcsarnok szerepét is betölti, itt rendezik a már komoly hagyományra visszatekintő kézilabda-és
labdarugó tornákat. A sportcsarnok jelenlegi készültségi állapotában nem alkalmas sportolásra,
használatban van viszont a műfüves pálya, illetve a tekepálya.
A vizes sportok kedvelőinek a St.Gotthard Spa & Wellness nyújt egész évben sportolási lehetőséget
kiegészülve egyéb lehetőségekkel is ( squash, konditerem, sószoba).
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban sportreferens tevékenykedik, koordinálva a
városban és vonzáskörzetében megvalósuló programokat. Kapcsolata az EFI-vel megfelelő, a városi
sportnap keretében szervezése és elbonyolítása is közös munka eredménye volt.
2.9. Önkormányzati támogatás
Ahhoz, hogy Szentgotthárd tartsa, illetve a jövőben növelje a születésszámot, az Önkormányzat több
vonatkozásban is támogatást is biztosít:
- munkahelyek megtartása és teremtése (Ipari Park bővítése),
- letelepedést segítve az első lakáshoz jutók támogatása, lakásépítések ösztönzése
- kiépített intézményrendszer (bölcsődei ellátás, óvodai ellátás, általános-középiskolai ellátás)
- kiépített egészségügyi rendszer (háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, szakorvosi ellátás, EFI,
orvosi ügyelet)
- megfelelő szabadidős tevékenységek biztosítása (St. Gotthard Spa & Welness, PKKE,
Csákányi Filmszínház, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Műfüves pálya, Tekepálya
stb.).

3. A lakosság egészségi állapota
3.1. Morbiditás – megbetegedések a szentgotthárdi kistérségben
A lakosság egészségi állapotára vonatkozóan a háziorvosi megbetegedési jelentések és a halálozási
statisztika szolgál adatokkal. A reális kép nyerését nehezíti, hogy a város állandó lakosságának 8,3
%-át a Pszichiátriai betegek Otthonának lakói adják. Speciális helyzetüknél fogva (erős hatású
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gyógyszerek tartós szedése, dohányzás nagy aránya stb.) megbetegedéseik és halálozásuk oka eltér
az átlag-lakosságétól.
A 19 éven aluliak körében a vér, vérképzőszervi, immunrendszeri betegségek száma jelentős
emelkedést mutat: míg 2007-ben 3,51% volt, addig 2013-ban már 7,2%. Ezen belül is főleg a
vashiányos anaemia előfordulási gyakorisága jelentős: 2,93%-ról 5,44%-ra nőtt. Emelkedett az
endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek száma 2007 óta több, mint a duplájára, 2,31 %-ról
5,56%-ra, az asthma, és az atopiás dermatitis.(3. számú táblázat)

3. sz. táblázat A szentgotthárdi kistérség összehasonlító morbiditási adatai a 19. éven
aluliak körében (Forrás:KSH)
A 19 évesek és a 19 évnél idősebb, háziorvoshoz bejelentkezettek körében 2011-ig jelentősen
emelkedett a rosszindulatú daganatok, a vér, vérképzőszervi, immunrendszer, a pajzsmirigy
rendellenességek, a diabetes mellitus, a lipoprotein – anyagcsere rendellenességek, a
cerebrovascularis betegségek, a spondylopathia. 2013-ban a rosszindulatú daganatos
megbetegedések előfordulása némileg csökkent, a vér, vérképzőszervi, immunrendszer
megbetegedés továbbra is, mintegy 2%-t nőtt 2011-hez képest. A pajzsmirigy rendellenességek, a
diabetes mellitus, a cerebrovascularis megbetegedések aránya csökkent, a lipoprotein – anyagcsere
rendellenességek megbetegedési aránya nem változott, viszont a spondylopathia növekedett. (4.
számú táblázat)
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4. sz. táblázat A szentgotthárdi kistérség összehasonlító mortalitási adatai felnőtt lakosság
körében (Forrás:KSH)
3.2.Mortalitás - halálozás a szentgotthárdi kistérségben
A Szentgotthárdi kistérségben a csecsemőhalandóság az országos viszonylatban kedvező helyzetű
régión belül is a legalacsonyabb szintű.
A kistérség leggyakoribb halálozási okai az 5. számú táblázatban kerültek összefoglalásra.
Legnagyobb arányban, 40,53%-ban a keringési rendszer betegségeibe halnak bele, az arány 2001
óta csökkent, és a megyei érték alatt van. Nagy arányt képvisel a daganatos betegségek halálozási
mutatója 25,11%-ot tesz ki, melyekből a rosszindulatú daganatos megbetegedések aránya 24,67%.
Fontos kiemelni, hogy a daganatos megbetegedések esetében a férfiak halálozási aránya 10%-al
magasabb, mint a nőké. Magas még a mentális és viselkedészavarok (9,26%) és a légző-rendszer
betegségei (7,93%) halálozási aránya is. Előbbi 2001 óta közel a 3 szorosára emelkedett, utóbbi
2007-ben némi csökkenés után, de a 2001-es értéket nem meghaladóan emelkedett, viszont még így
is 2%-al a megyei arány felett áll.
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5.sz. táblázat A szentgotthárdi kistérség összehasonlító mortalitási adatai felnőtt lakosság körében (
Forrás:KSH)
A standardizált halálozási hányados (továbbiakban:SHH) érték akkor 1,0, ha az országoshoz
viszonyítva a várható esetszámok megegyeznek a bekövetkezett halálesetek számával. Ha kisebb 1nél, akkor kevesebb haláleset történt a várhatónál. A standardizálás lényege, hogy mintha azonos
korösszetételű lenne az adott területi egység az országéval és így összehasonlíthatóvá válnak az
adatok.
Az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás a szentgotthárdi járásban
férfiaknál mutat többletet (SHH 1,16-1,31 szignifikáns), nőknél a várhatónál alacsonyabb volt az
esetek száma (SHH 0,79-0,90 között). A dohányzással összefüggő halálozás nőknél minden
járásban kevesebb volt a várhatónál, férfiaknál a szentgotthárdi és vasvári járásban mutat többletet az
SHH 1,08-1,11 (szignifikáns). Az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás nőknél SHH 0,851,12 (nem szignifikáns), férfiaknál a vasvári és szentgotthárdi járásban statisztikailag bizonyítottan
jelentős többletet mutat, SHH 1,63-1,43 (szignifikáns) (9.számú ábra)
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9. sz. ábra 2009-2013 között megfigyelt esetek a VMKH Körmendi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén (forrás: HaMIR – OTH, 2015)

IV.AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER

1.Az egészségügyi alapellátás
Magyarországon is az egészségügyi ellátáson belül alapellátás megerősítése a cél az egészségügyi
kormányzat számára. Az megerősített és olajozottan működő alapellátási rendszereknek
köszönhetően jobb lehet lakosság egészségi állapota. Célja, hogy a betegeket alacsonyabb
progresszivitási szinten, a lakóhelyük közelében, az ellátásnak leginkább megfelelő, költséghatékony
formában kezeljék.
Az Országgyűlés által 2015-ben elfogadott, korábban hivatkozott egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény meghatározza az alapellátás-szervezés helyi önkormányzati felelősségi
területeit.
Az említett törvény szerint „Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve
annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló,
folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül.” A jogszabály részletezi az egészségügyi alapellátás feladatait is, melyek a következőek:
 az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
ellátás,
 az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése (rendszeres állapotfelmérés), valamint
egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének
támogatása,
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a kompetenciának megfelelő gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció,
az egyén szakorvoshoz történő irányítása, diagnózis, kezelési terv vagy terápiás ellátás
céljából,
a gyógykezelés, házi ápolás és rehabilitáció a szakorvos által javasolt terápiás terv
figyelembevételével,
szükség esetén ellátás a beteg otthonában, illetve oda szakorvosi konzílium kérése.

A törvényben kiemelt helyet kap az alapellátás megelőző ellátásainak részletezése, amelyek ezen a
progresszivitási szinten biztosítandóak. Ebbe a körbe tartozik a lakosság fertőző betegségekkel
szembeni ellenálló képességének fokozása, kialakítása (védőoltások), valamint a prevenció, a
szűrővizsgálatok és a gondozás feladatainak megszervezése a család- és nővédelem, a fogászati és
szájüregi megbetegedések, a mentálhigiéné, a gyermek- és ifjúság-egészségügy, a veszélyeztető
fertőző, illetve népegészségügyi szempontból jelentős betegségek vagy az életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok területén. A megelőzés része a munkakörülményekhez kapcsolódó lehetséges
egészségkárosodások felismerése, a tevékenységekhez kapcsolódó egészségi alkalmasság
megállapítása, illetve az ellátás során a betegségek szövődményeinek és más betegségek korai
felismerését célzó vizsgálatok elvégzése is.
A törvény szerint a megelőző ellátások körébe tartozó szűrővizsgálatokat az állam szervezi meg és
hatékonyságát ösztönzők bevezetésével növeli. A helyi önkormányzat feladata gondoskodni a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
valamint a védőnői és iskola-egészségügyi ellátásról.
1.1. Alapellátás Szentgotthárdon
Az alapellátás magában foglalja a háziorvosi szolgálat, az ifjúsági fogászati alapellátás, a védőnői
szolgálat, és a háziorvosi központi ügyeleti szolgálat szakfeladatokat .

1.1.1.

Háziorvosok, fogorvosok

Felnőtt háziorvosi ellátás
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon
naponta legkevesebb 2 órát rendel. Köteles ellátni az ellátási területén lakó, a hozzá bejelentkezett és
az általa elfogadott biztosítottakat. Köteles továbbá ellátni a rendelési idejében hozzá forduló
személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk
egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatköréhez tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy
fekvő beteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
A szabályszerű munkavégzést és a szakmai felügyeletet a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ), mint
felügyeleti szerv biztosítja.
A háziorvosi szolgálatok teljes privatizációja 2014. december 1. időponttól ismét megtörtént. Az
orvosok feladataikat Szentgotthárd Város Önkormányzata által megbízottként, Egészségügyi ellátási
szerződés alapján vállalkozóként látják el az önkormányzat által biztosított rendelőkben.
Összességében elmondható, hogy az épület, ahol a felnőtt háziorvosi körzetek rendelői találhatók
jelentős infrastrukturális fejlesztésen mentek keresztül az elmúlt évek során.
Házi gyermekorvosi ellátás
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A házi gyermekorvos személyes és folyamatos ellátást nyújt a 14. életévét be nem töltött személyek
számára. Felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja.
Az orvos feladatait védőnő, valamint gyermekápoló vagy asszisztens közreműködésével végzi.
A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző
alapellátása, beleértve a tanácsadást is, az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek
szükség szerinti preventív látogatása, gyermekintézménybe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele.
A Szentgotthárdon praktizáló házi gyermekorvos/ok területi ellátási feladataik mellett, ellátják a
bölcsődében, az óvodában és az iskolákban is az iskolaorvosi feladatokat. A védőnők
közreműködésével csecsemő és gyermektanácsadást tartanak.
A házi gyermekorvosok is hasonlóan a felnőtt háziorvosokhoz feladataikat Szentgotthárd Város
Önkormányzata által megbízottként, Egészségügyi ellátási szerződés alapján vállalkozóként látják el
az önkormányzat által biztosított rendelőkben.
Jelenleg a két gyermek háziorvosi körzetből 2014. július 1. időponttól az egyik üres, a feladatellátás
helyettesítéssel megoldott. A z elkövetkező időszak fontos feladata az üres praxis betöltése.

Mind a felnőtt-, mind a gyermekorvosi háziorvosi szolgálat praxisai funkcionálisan privatizáltak.
A háziorvosi ellátásban megjelent illetve ellátottt betegek száma:
Össz. kártyaszám

Össz. megjelent

Rendelőn kívüli
ellátás
2008
2015
76
221

Rendelőn kívüli
ápolási est
2008
2015
ni.a
297

I. körzet (felnőtt)

2008
ni.a

2015
2240

2008
13005

2015
14798

II. körzet (felnőtt)

ni.a

1475

8589

8464

54

57

ni.a

57

III. körzet (felnőtt)

ni.a

1329

7294

9079

342

96

ni.a

582

IV. körzet (felnőtt)

ni.a

1410

6473

7685

90

52

ni.a

253

I. körzet (gyermek)

ni.a

630

3461

2581

64

12

-

-

II.
(gyermek)

ni.a

751

2945

4354

335

54

-

-

I. fogászati körzet

ni.a

4160

574

2015

-

-

-

-

II. fogászati körzet

ni.a

4740

1889

2274

-

-

-

-

Iskolafogászat
ni.a
1900
ni.a
1109
6.sz. táblázat a háziorvosi ellátásban megjelent, illtve ellátott betegszám (Forrás: orvosok
éves jelentése KSH részére)

-

körzet

Fogorvosi alapellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos ellátja a fog-és szájbetegek alapellátás körébe tartozó
vizsgálatát, kezelését, gondozását, fogászati szűrővizsgálatok végzését, a góckutatást, a terhesek
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fogászati gondozását, a sürgősségi ellátást. Előzőeken túl a gyermek és ifjúsági fogászati ellátás
keretében végzi a fogászati prevenciós munkát.
A fogászati alapellátás 2 körzetben zajlik. A fogorvosok feladataikat Szentgotthárd Város
Önkormányzata által megbízottként, Egészségügyi ellátási szerződés alapján vállalkozóként látják el
az önkormányzat által biztosított rendelőkben. 2014. október 01. időponttól mindkét fogorvosi körzet
betöltött.
Az elmúlt években a rendelőket az önkormányzat infrastrukturálisan fejlesztette (teljes fogászati
egység beszerzése, fogászati egység részleges eszközcseréje, bútorzatcsere).

Az iskola-egészségügyi ellátás keretében történik az iskolafogászati tevékenység. 2015. januárjától
megújult fogászati kezelőegységgel az ellátás alkalmas a feladatok ellátására.

1.1.2.Ügyeleti ellátás
A „Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében
(Szentgotthárdon és 14 községben) tárgyban Szolgáltatási Szerződés alapján látja el 2015. január 01.
időponttól - 5 évig terjedő időszakra - a MorrowMedical Zrt a lakosságot.
A központi ügyelet nem csak Szentgotthárd, de az egész térség (14 település) vonatkozásában
gondoskodik e feladatról. Az egyes települések lakosságuk arányának megfelelően hozzájárulnak az
ügyeleti rendszer fenntartásához.
Az elmúlt egy évben az ügyelet működése stabil, a szerződésben vállalt kötelezettséget a megbízó
teljesítette. Rendelkeznek a jogszabályi szakmai tárgyi minimumfeltételekkel, szakszemélyzettel (bár
az országosan érezhető orvoshiány e téren is érezhető), a gyógyszerellátottság magas szintű,
folyamatos.
Sajnálatos tény, hogy az ellátási körzetben praktizáló háziorvosok többsége nem vesz részt az
ügyeleti munkában.
2015. évben az ügyelet betegforgalma 2279 fő volt. (70% felnőtt, 30% gyermek).

1.1.3.Területi védőnői ellátás
A vonatkozó jogszabály értelmében a védőnő feladata a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a
gyermekágyas időszakban lévők számára segítségnyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói
jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, az óvodában vagy oktatási intézményben a
védőnői feladatok elvégzése, az oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek otthoni
gondozása, a családgondozás, valamint részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési,
egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.
A településen az elsődleges megelőzés letéteményesei a védőnők.
A vonatkozó - 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet - jogszabály értelmében a védőnő feladata a
nővédelem, a várandós anyák gondozása,
a gyermekágyas időszakban lévők számára
segítségnyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek
gondozása, az óvodában vagy oktatási intézményben a védőnői feladatok elvégzése, az oktatási
intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek otthoni gondozása, a családgondozás, valamint
részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében,
szervezésében és megvalósításában.
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A területi védőnői szolgálat jelenleg OEP által finanszírozott létszámadatai:
I. sz. védőnői körzet: 18 várandós anya + 163 fő 0-7 éves korú gyermek
II.sz. védőnői körzet: 9 várandós anya + 93 fő 0-7 éves korú gyermek
III.sz. védőnői körzet: 18 várandós anya + 141 fő 0-7 éves korú gyermek
1.1.4.Iskola-ifjúság egészségügy
A helyi önkormányzatok feladatait „a 3–18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében
szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről” a 26/1997. (IX. 3.) NM
rendelet szabályozza. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolai védőnők látják el.
1 védőnő látja el az általános iskolás korosztályt 722 illetve egy részmunkaidős védőnő a
középiskolás korosztályt 521 fővel.
Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik. Főállású
iskolaorvosi státus nincs, de az iskolaorvosi tevékenység végzése megoldott.
Az iskolai védőnők feladata a védőnői szűrések, vizsgálatok, csoportos és egyéni egészségnevelési
feladatok ellátása, a krónikus betegek segítése, elsősegélynyújtás, a pályaválasztás segítése,
valamint ellenőrzés, kapcsolattartás, valamint mindezek dokumentálása és az éves munkaterv
megalkotása. A védőnő együttműködik az iskolaorvossal, előkészíti annak vizsgálatait és megszervezi
a védőoltási kampányokat. . A védőoltások rendjét a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeleta fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
felhatalmazása alapján az Országos Epidemiológiai Központ által kerül kidolgozásra és átlátható
rendszerbe foglalásra a Védőoltásokról szóló Módszertani Levélben évente. (nyomtatásban az Epinfo
nevű információs hetilapban fellelhető)

Az általános iskolás korúak körében végzett szűrővizsgálatok adatait a 7.. számú táblázat
tartalmazza.
A tartási rendellenességet gyógytestnevelés, gyógyúszás útján korrigálják. Minden év
szeptemberében újra vizsgálja az iskolaorvos azokat, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a
speciális mozgást. Úszásoktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a negyedik és hatodik
osztályos gyerekek.
A 2014-2015-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy mindennap van
lehetőség a mozgásra.
Az elhízás és az allergiás megbetegedések megelőzáse érdekében nagyon fontosak a felvilágosító
órák, ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A felvilágosító órák egész tanévben
zajlanak.
Az iskola- egészségügyi ellátás keretében végzett szűrések eredményeit az alábbi táblázatok foglalják
össze.
Hátgerinc ferdülés
Hanyagtartás
Lúdtalp
Szemüveges
Asthma bronchiale
Allergia
Idegrendszeri eltérés
Egyéb megbetegedés
Túlsúly

0,4 %
2%
14 %
10 %
1-2 %
2%
0,01 %
1-2 %
8%

0.4 %
2-3 %
18 %
8%
2%
2%
0,01 %
1%
9 %

0.2%
0.5%
10%
4%
0.5%
1%
0.01%
0.5%
2%
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7. sz. táblázat Az általános iskolás korúak körében végzett szűrések
(Forrás: védőnői éves jelentés)

2014/2015 tanévben

Obesitas
22
Endokrin:
3
Mozgásszervi:
4
Allergia:
11
Nephrologia:
1
Pulmonológiai
6
Cardiologiai:
4
Neurológia:
1
Érzékszervi:
1
Szemüvegesek száma 51
8. sz. táblázat A SZOI Vörösmarty Gimnázium középiskolai tanulói körében végzett szűrések a
2014/2015. tanévben (Forrás: védőnői éves jelentés)
Obesitas
82
Endokrin:
3
Mozgásszervi:
3
Allergia:
10
Nephrologia:
1
Pulmonológiai
18
Cardiologiai:
9
Fejlődési rendellenesség 5
Érzékszervi:
2
Értelmi fogyatékos
22
Daganatos beteg
2
Szemüvegesek száma
58
9. sz. táblázat III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanulói körében végzett szűrések a
2014/2015. tanévben (Forrás: védőnői éves jelentés)
2.Szakorvosi ellátás
A Rendelőintézet az érvényes működési engedélyében foglaltak alapján az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:
Szakellátás: Képalkotó diagnosztika; Belgyógyászat; Bőrgyógyászat; Foglalkozás-egészségügyi
ellátás; Fül-orr-gégészet; Gasztroenterológia, Ideggyógyászat; Labordiagnosztika; Ortopédia;
Pszichiátria - addiktológia; Reumatológia; Sebészet; Szemészet; Nőgyógyászat; Traumatológia;
Tüdőgyógyászat; Urológia,
Gondozás: Addiktológia; Pszichiátria; Onkológia; Tüdőgondozó.
2015. évben a Rendelőintézet betegforgalma 56 639 eset volt, mely összesen 288 025 beavatkozást
jelentett.
Előző évben az esetszám 54 218, míg a beavatkozások száma 203 292.
2.1. Épület
2013-ban befejeződött a Rendelőintézet tetőterében a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a
Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001
azonosítási számú pályázati program, melynek keretében 22.047.768, Ft értékben pszichiátriai-
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addiktológiai
gondozó kialakítására és felszerelésére került sor. A kivitelezést követően a
pszichiátriai, addiktológiai, illetve neurológiai szakrendelést felkeresők esztétikus, klimatizált
környezetben, csoportszobával is kiegészítetten, vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Nevezett
program 5 éves fenntartási idejébe lépett.
2.2. Tárgyi eszközök
Beszerzésre került egy korszerű, PHILIPS HD5 típusú - ultrahang, mely eszköz használatával
hatékonyabb, pontosabb a diagnosztika.
A laboratórium J1 szintre történő visszaállításához, a korábban használatból kivont és részben
értékesített automaták helyére eszközkihelyezés történt annak érdekében, hogy a progresszivitási
szintnek megfelelő vizsgálatok elvégezhetőek legyenek.
A gasztroenterológia diagnosztikus hátterét erősíti a szintén újonnan beszerzett Heliprobe készülék,
mely bizonyos kontrollvizsgálatok egyszerűsödését szolgálja.
2.3.Szakrendelések
Labordiagnosztika területén megtörtént a J0 szintű ellátásról a J1 szintre való átállás, így a
laboratórium nem csupán vérvételi hely, hanem számos vizsgálat elvégzésére alkalmas gépparkkal
rendelkezik. Ennek megfelelően biológus, főiskolai végzettségű munkatársa is van az intézménynek.
Képalkotó diagnosztika tekintetében, összhangban az igényekkel, megtörtént az ultrahang
kapacitásának a bővítése, két szakember áll a betegek rendelkezésére.
Újragondolt belgyógyászati koncepció keretei között kardiológus szakorvos is rendel, és harmadikként
szívultrahang vizsgálatra is van lehetőség.
Gasztroenterológiai proifillal bővült a kapacitások köre, jelenleg ez a beavatkozási is helyben
elvégezhető
Az általános sebészetet ellátó szakorvos érsebész irányú további tanulmányai és közeli szakvizsgája
további a specializációkra ad lehetőséget.
Az onkológiai gondozó kapacitása 4 órára került vissza.
2.4. Informatika
A párhuzamos elektronikus és kézi kartonozó rendszerről megtörtént az átállás a teljesen elektronikus
adatkezelésre és tárolásra. Bevezetésével csökkent az adminisztrációs anyagfelhasználás és a
helyigény (kartonszekrények kapacitása) egyben áttekinthetőbbé vált a leletek követésének az
adminisztrációja is.
A laboratórium és a sebészeti szakrendelők szövettani mintáinak vonalkódos nyilvántartási/ követési
rendszere csökkenteni fogja a leletek elvesztésének kockázatát és az adminisztrációt egyszerűsíti.

3.Egészségfejlesztési Iroda
Új szereplőként jelent meg az EFI a térségi intézményrendszerben. a fentiekben már hivatkozott
pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott összeg: 104.403.081 Ft
Kivitelezés ideje: 2013.09.01-2015.08.31.
Kedvezményezett: Rendelőintézet Szentgotthárd. Szentgotthárd, Hunyadi út. 18. Konzorciumi tagok:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, Falugondnokok Vas- és Győr-Moson-SopronMegyei Egyesülete.
Az EFI működési területe: a szentgotthárdi kistérség területéről fogad klienseket, számukra indít
programokat.
EFI főbb tevékenységei: Az EFI elsősorban preventív egészségügyi szolgáltató funkciókat tölt be,
olyan szakmai tevékenységek megvalósításával, illetve koordinálásával, amelyek közvetlenül vagy
közvetve képesek hozzájárulni az emberek egészségi állapotának javításához:
A pályázati szakaszon túl, az EFI jelenleg a kötelező fenntartási időszakba ért, mely szakasz fő
prioritásai az népegészségügyi tendenciákkal összhangban:
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keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek
megelőzése és gondozása
daganatos betegségek kockázatának csökkentése, felismerése és kezelése
lelki egészség fejlesztése, fenntartása, helyre állítása, mentális zavarok megelőzése
környezet-egészségügyi biztonság fejlesztése
további népegészségügyi prioritást jelentő beavatkozások (pl:.baleset megelőzés, járványügyi
biztonság erősítése)

4. Fekvőbeteg ellátás
A fekvőbeteg szakellátást jelenleg – a körmendi dr. Batthyány Strattmann László Kórház felújítási
munkálatai miatt – a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház látja el.
A városban működik fent nevezett kórház Rehabilitációs Osztálya, mely 130 ágyon mozgásszervi
rehabilitációra szoruló betegeket, agyi történésen, baleseti sebészeti, ortopédiai műtéten átesett, idült
mozgásszervi betegségben szenvedőket kezelnek. Járóbeteg szakambulanciája kiegészíti a
szakorvosi ellátás tevékenységét röntgen és fizikoterápiás szolgáltatással, s végzi, ambuláns szinten
is, a rehabilitációs kezeléseket.
5. Sürgősségi betegellátás, mentőellátás
Azon települések körében, így Szentgotthárdon is, kiemelt jelentőséget képvisel a helység
mentőállomása, ahol nem található aktív ellátással bíró egészségügyi intézmény, így a huszonnégy
órás sürgősségi ellátást tulajdonképpen a mentőszolgálat biztosítja.
Szentgotthárd város mentőállomását az Országos Mentőszolgálat 1965-ben létesítette, 2015-ben
ünnepelte az intézmény fennállásának 50. évfordulóját. Az állomás indulása napjától jelenlegi helyén,
a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt működik.
2015-ben a „TIOP 2.2.1 – Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” megnevezésű európai uniós
pályázat keretein belül az állomás régi garázsépülete elbontásra került, helyette új, a modern kor
minden elvárásának megfelelő teremgarázs kialakítása történt meg, kiegészítve egy járműmosóval,
valamint fertőtlenítő és tároló helyiségekkel is. A szociális épületrész energetikai korszerűsítése is
megtörtént, a mentőállomás tisztálkodásra használt helyiségeiben napelem rendszer szolgáltatja a
meleg vizet, az épület belső világítása is energiatakarékossá vált, valamint a műemlék jellegű épület
homlokzatának teljes körű helyreállítása is részét képezte a pályázatnak. A beruházás legfőbb céljai
között szerepelt a kivonulási idő csökkentése, ezért speciális motorizált garázskapuk kerültek
beépítésre.
Szentgotthárd Mentőállomáson egy huszonnégy órás, helyszíni intenzív betegellátásra
alkalmas esetkocsi, valamint egy szintén huszonnégy órás, alap sürgősségi betegellátásra és
betegszállításra alkalmas mentőgépkocsi teljesít szolgálatot. A mentőgépkocsi a környező térség
sokszor nehéz terepviszonyai miatt sajátos, terepre tervezett, kapcsolható négy kerék meghajtású
mentőjármű.
A mentőállomás ellátási körzetébe Szentgotthárdon kívül 17 kisebb település tartozik, ami
több mint 15.000 lakost jelent.
A kivonuló mentőegységek területi ellátási kötelezettség alapján a zalaegerszegi, valamint a
szombathelyi kórházba egyaránt szállíthatják az ellátott betegeket, a város és az intézmények közötti
távolság jelentős, amely jelentősen megnyújtja a szállítási időt, valamint a mentőegységek körzeten
kívüli tartózkodási idejét.
A terület mentőellátásába a 20 km-re található őriszentpéteri és a 30 km-re található körmendi
mentőállomás is bekapcsolódhat, a legközelebbi esetkocsi Körmend Mentőállomáson állomásozik.
Szentgotthárd Mentőállomás a 2015. évben összesen 1539 mentőfeladatot látott el, ebből
1023 volt összesen mentési-, és 516 volt betegszállítás feladat. A két mentőjármű összesen 137.632
menetkilométert teljesített.
A mentőállomáson 4 fő mentőtiszt, 10 fő mentőápoló és 10 fő mentőgépkocsi-vezető látja el a
szolgálatot, jelenleg 12 órás váltásokban.
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A város és a környező települések nagyobb rendezvényeinek egészségügyi biztosítását
megyeszékhelyi irányítás mellett a mentőállomás személyzete teljesíti.
Az állomás dolgozói mindig is jelentős szerepet vállaltak a település „egészségügyi életében”,
az egészségkultúra fejlesztésében, a prevencióban és a szakmai oktatásban egyaránt.
Jó kapcsolatot ápol az intézmény a város más egészségügyi ellátóival is, rendszeresek az
együttműködést igazoló közös rendezvények, szakmai eszmecserék.
6.Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.
Az alapellátó szolgálatok az egymás közti szakmai együttműködésen túl a járóbeteg és fekvőbeteg
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókkal rendszeres a munkakapcsolatban vannak.
A háziorvosi szolgálat együttműködik a helyi szociális ellátó szolgálatokkal, az egészségfejlesztés
társadalmasításban jelentősen közreműködik civil szervezetekkel. A védőnői szolgálat jellemző
szakmai kapcsolata a gyermekjóléti szolgálat, oktatási intézmények döntéshozói, tanulói, valamint a
meghatározó civil kapcsolatokon keresztül a családok életére jelentős befolyással bíró női korosztály.
Az alapellátás orvosainak szakmai együttműködése, partneri viszonyok:
A Rendelőintézet Szentgotthárd szakellátásai nyújtanak konzíliumi segítséget az egyes – fentiekben
felsorolt - szakrendelések szerinti szakmákban.
A háziorvosok, házi gyermekorvosok a Rendelőintézet laboratóriumában kért vizsgálatokat
naprakészen megkapják. Radiológiai vizsgálatokat naponta kérhetnek. Előjegyzéssel igénybe vehetik
helyben az ultrahangos vizsgálatokat.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs Osztályának rehabilitációs szakambulanciáján
keresztül helyben komplex balneo- és fizikoterápiás kezeléseket kérhetnek pácienseik számára.
Jó a párbeszéd és együttműködés a fenntartó önkormányzattal, továbbá a Vas Megyei
Kormányhivatal illetékes, szakmai szerveivel.
Jó kapcsolatot ápol az intézmény a város más egészségügyi ellátóival is, egyebek mellett az OMSZ
helyi szervével és munkatársaival is. Rendszeresek az együttműködést igazoló közös rendezvények,
szakmai eszmecserék.

V.KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK SZENTGOTTHÁRD EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÓRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ

1. PESTEL analízis

P - Politika –
 alapellátás kormányzati prioritás
 önkormányzat által vállalt járóbeteg szakellátás
E - Gazdaság
 egészségügyi költségek növekedése
 labordiagnosztika – többletfinanszírozási igény
 tartósan betöltetlen gyermekorvosi körzet
S - Társadalom  korfa összetétele
T - Technológia –


informatikai lehetőségek fejlettsége – lehetőség az adatok harmonizálására

E - Környezet -
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 szóánytelepülések
 megyei szinten periférikus helyzet
 távoli sűrgősségi betegellátó osztály – Szombathely 50 km
 fekvőbeteg ellátás – Körmend25, illetve Szombathely, Zalaegerszeg 50 km
 relatív közeli szívsebészet
L – Jogi 


alapellátási törvény
önkormányzati rendeletalkotási lehetőség

2.SWOT – GYELV - analízis

S –Erősség







jól kiépült egészségügyi intézményhálózat
önkormányzati fenntartású járóbeteg szakellátás
Egészségfejlesztési Iroda – primer prevenciós lehetőségek tárháza
rehabilitációs lehetőségek mozgásszervi betegek számára - szakellátás és nappali kórház
magas szintű lakossági környezettudatos magatartása
erős,aktív civil szervezetek

W –Gyengeség





gyermekorvosi ellátás, gyermekorvosok hiánya illetve magas életkora
távoli településekről ingázó szakorvosok
távoli fekvőbeteg ellátó intézet
ösztönzőrendszer korlátai - az egészségügyi feladatokat kiemelkedően végző orvosok,
szakdolgozók erkölcsi, anyagi elismerését biztosítaná.
 a lakosságnak még mindig jelentős százaléka kerül szociális okok miatt kórházi ellátásra,
gyógykezelésre.
 fejlesztésre szoruló informatikai rendszer – eszközök és felhasználás tekintetében
O - Lehetőségek
 az alapellátás fejlesztése kormányzati prioritás
 egészségügyi szakdolgozók megfelelő száma és képzettsége
 oktatási, közművelődési intézmények jelentős szerepe a gyermekek és fiatalok
egészségnevelésében, az egészséges és környezettudatos életmód korszerű ismereteinek
elsajátításában
 Kistérségi egészségterv
 A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi Járásban”
ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0050 Szentgotthárdi Járási Esélyteremtő Programterv
T - veszélyek








idősödő lakosság magas és egyre növekvő aránya
a személyes, egészséges magatartás iránti felelősség alacsony volta
a fiatalok egy jelentős része (a megfelelő művelődési, szórakozási alkalmak hiányában)
kevésbé kívánatos elfoglaltságot keres, és az egészségre veszélyes pótcselekvések irányába
mozdul el – különösen a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás területén
gyakori mentális problémák - stresszt okozta megbetegedések emelkedő száma
labordiagnosztikai bevételek
Pszichiátriai Betegek Otthona Magyarország legnagyobb bentlakásos intézmény, lakóinak
száma közel 10%-a a város lakosságának – az egészségügyi statisztikai adatokat rontja
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3. Általános célkitűzések:
Preventív szemlélet megerősítése, feltételrendszerének kialakítása
Az egészségügyi ellátás szereplőinek szoros együttműködése kívánatos, lehetőség szerint
alapellátási szinten (csoportpraxis és praxisközösség)
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény előírásainak megfelelően:


lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség esetén
kialakítása;
az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése:
a család- és nővédelmi gondozás,
a fogászati és szájüregi megbetegedések megelőző ellátása,
a mentálhigiénés megelőzés és gondozás,
a gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozás,
a jelentősen veszélyeztető fertőző betegségek felkutatása,
a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek korai felismerése,
az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok;
az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
az egyes - jogszabályban meghatározott - tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
az egészségügyi ellátás során a beteg - az adott ellátással össze nem függő - egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
intézkedés a fentiekekben felsorolt tevékenységek során felismert elváltozások, kóros
eltérések megszüntetése érdekében.


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






4.Infrastruktúra



a Rákóczi úti orvosi rendelő tetőtere nyílászáróinak korszerűsítése, megújuló energiaforrások
napelemek – felkutatása. TOP pályázat keretében lehetőség mutatkozik.
 mind a Rákóczi úti, mind pedig a Hunyadi úti telephelyeken kerékpártárolók kialakítása,
bővítése, fedetté tétele – ezáltal is közvetetten motiválva a lakosságot a kerékpározásra,
testmozgásra.
 az informatikai háttér korszerűbbé tétele, elhasználódott eszközök cseréjével (pályázati forrás
felkutatásával), illetve az adatbázisok közti kommunikációs lehetőségek kiaknázásával
 háziorvosi praxis és az őket ellátó Rendelőintézet járóbeteg-szakrendelései közötti kétirányú
elektronikus információáramlás megvalósítása javíthatná az ellátások minőségét, kiszűrve az
információhiányból fakadó felesleges vizsgálatokat, egyúttal képet adva a beteg
együttműködéséről is.
 az egészséget befolyásoló lakóhelyi, környezeti tényezők kedvező irányú változása,
összhangban és harmonizálva a városfejlesztési programmal – pl.biztonságos kerékpárutak,
szabadtéri tornapark
5.Működtetés



a fenntarthatóság érdekében olyan fejlesztések megvalósítása szükséges, amelyek vagy a
fenntartás költségeit csökkentik, vagy bevétel növelését teszik lehetővé.
érdemes megvizsgálni a kapacitások bővítésének lehetőségét
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a lakossági visszacsatolás érdekében megfontolandó a betegelégedettségi kérdőív,
melynek eredményeit folyamatosan értékelhetőek és beépíthetőek az egyes döntések
előkészítésébe.

6.Primer prevenció, megelőzés, elővigyázatosság
6.1.Születés előtt





a megelőzés a magzati élettel kezdődik - várandós anyákra való fokozott odafigyelés
egészséges újszülöttek világra jövetele érdekében (javasolt és kerülendő szokások,
magatartásformák)
az anyai szerep pozitív megerősítése nevelési-oktatási intézményekben, fiatal felnőttek
körében.
a körmendi Családvédelmi Szolgálattal kialakult együttműködés jegyében havi
rendszerességgel négyszemközti, személyre szabott beszélgetésre nyílik lehetőség a
Szolgálat munkatársával családtervezés témakörben. A tanácsadás a szakorvosi
vizsgálatot nem helyettesíti, de célzottá teheti a felmerülő kérdéseket.

6.2. Születést követően korcsoportok szerint
Óvodai színtéren:
 személyi és szájhigiéné tanítása,
 egészséges táplálkozás és mozgás elsajátítása,
 kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítása,
 környezettudatos magatartás erősítése
Iskolai színtereken: kezdeményezni, javasolni érdemes a következőket:










egészség-és sportnapok szervezése,
tematikus osztályfőnöki órák tartása,
tartáskorrekció különböző korosztályoknak megfelelően (Porci-Berci program folytatás és
kiterjesztése valamennyi 2. osztályra),
egészséges táplálkozási szempontok összehangolás a közétkeztetéssel, iskolai büfé
kínálatával, szükség szerint dietetikus közreműködésével
függőségek (dohányzás, alkohol, drog, számítógép) tárgykörében interaktív ismeretterjesztés,
környezeti oktatás képzett pedagógusokkal, gyakorlati bemutatókkal, együttműködés az
Őrségi Nemzeti Park munkatársaival ( Víz világnapja, Madarak és fák napja, Autómentes
nap))
szexualitást érintő kérdéskörök értő kibontása, korhoz igazított tájékoztatás,
mentális megküzdési technikák átadása - vendégelőadó meghívása, pszichológus felkérése,
szupervízió lehetőségének biztosítása a pedagógusok részére

Idősebb korosztály részére




generációk közötti kapcsolat erősítése
esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése

Családi rendezvények
 egészség és sportnapok (sportágválasztók)
 szűrések, bemutatók, kipróbálási lehetőségekkel,
 előadások, vetélkedők
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gyalog és kerékpártúrák

6.3.Civil szervezetek
 a meglévő és aktív betegklubok ( Diabetes klub,Galagonya Szívklub) ,valamint az egészség
megőrzése céljából alakult (Harmónia Egészségvédő Kör, Nyugdíjas Egyesület Tégy
Magadér Csoport, Életmód Jóga klub, Gerinctorna Klub) és régóta működő civil szervezetek
támogatása
 további civil-és önsegítő szerveződések, alakulásának támogatása ( daganatos betegséggel
küzdők és gyógyultak, alkohol problémával küzdők)
 együttműködés támogatása a lakosság és sportklubok között ( Szentgotthárdi Kerékpáros
Egylet, Nordic Walking) a programkínálat szélesítés érdekében
 a rendszeres összejövetelek segítése, színvonalának emelése előadók meghívásával
 tematikus kiadványok megjelentetés és széles körben való terjesztése

6.4. Munkahelyi színterek
 miniprotokollok kidolgozása a különböző típusú munkahelyek problémáinak kezelésére

szakember keresése, bevonása
 tanácsadás, gyakorlati segítség pl. munkahelyi torna, stressz-kezelés eszköztárának
megtanítása

7.Szekunder prevenció és gondozás







a kialakult krónikus betegség esetén nemcsak annak kezelése, hanem szövődményeinek
megelőzése és az állapotváltozás követése is fontos feladat
számos gyakori idült betegség esetén mindez csoportosan is megoldható, amely csökkenti a
további egészségügyi kockázatok megjelenését és növeli a megélt egészségélményt
a beteg-együttműködést fokozza a hasonló állapotú, azonos betegségben szenvedő
csoportok létrehozása
megszólítani és motiválni a célcsoportokat a csatlakozásra
szakszerű gondozással megelőzhető (szív-, érrendszeri, daganatos, légzőszervi)
megbetegedések halálozási aránya értékelhető mértékben csökkenjen
szenvedélybetegek elérése, megszólítása, segítő-önsegítő csoportok létrehozása,
támogatása

VI. Összegzés

A korfa jellemzőit alapul véve fontos, hogy a születési és halálozási mutatók elmozdulást mutassanak
a születések számának javára. Település és járási szintű intézkedésekkel megerősíteni a lakosságot
gyermekvállalás fontosságáról (lakáshoz jutás, munkahelyteremtés, helyben lévő nevelési-és oktatási
intézmények, színvonalas egészségügyi alap-és szakellátás)
A megszületett és felnövekvő generációk számára legyen biztosított a holisztikus értelembe vett
egészséges felnőtté válás. Elsődleges fontosságú az egészséges környezet, minőségi táplálkozási,
mozgási, rekreációs lehetőségek.
A felnőtt lakosság egészségi állapotának két legfontosabb indikátora a várható élettartam és az
egészségben megélt évek száma (életminőség). A várható élettartam az Európai Unió (EU-28, 2013)
átlagában 77,8 év, Magyarországon 72,2 év. 35 év alatt 4 évet javult hazánkban ez a mutató. Külön
odafigyelést igényel a korai, 65 éves kor előtt bekövetkező hazai halálozási arány mértéke.
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Fenti mutatók, illetve az életminőség javítása érdekében Szentgotthárdon és vonzáskörzetében a
meglévő alap és szakellátások színvonalának megtartása és az igényekhez igazodó fejlesztése a
kívánatos, még inkább kihasználva a bennük rejlő potenciált, összehangolva valamennyi szereplő
szerepét.

A szakellátás finanszírozásának megszervezése a szentgotthárdi kistérség településeinek
lakosságszám arányos részvétele mellett lenne kívánatos.

A határmenti adottságok és az egészségturizmus lehetőségeinek kihasználása mellett az egyes
ellátások és szakrendelések piaci alapon történő nyújtása hazai és külföldi páciensek számára rejt
magában kiaknázandó potenciált.

Vertikális és horizontális kapcsolatrendszerek megerősítése, partnerségek kialakítása,
visszacsatolások beépítése annak érdekében, hogy a változások, keletkező igények megoldást
találjanak.
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VII. Felhasznált irodalom, hivatkozott jogszabályok, adatforrások
Magyarország Alaptörvénye
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
48/1997. (XII. 17.) NM rendelet A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati
ellátásról
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseiről
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről
Az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója (EMMI)
Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című,
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű projekt KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV
A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi Járásban” ÁROP1.A.3.-2014-2014-0050 SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV
http://ksh.hu
http://antsz.hu
http://oep.hu
http://enkk.hu
http://www.oefi.hu
http://aeek.hu
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CSELEKVÉSI TERV:
A Koncepcióban felvázolt feladatokra

FELELŐS

FELADATOK

A
szükséges
helyi
infrastruktúra
feltételeinek biztosítása, fenntartása.
Meglévő
szakemberek
megtartása,
segítése, képzése, szükség szerint, akár
egy-egy feladatra szakember megkeresés,
felkérése.
Folyamatos
együttműködés
és
információcsere az egészségügy területén
valamennyi érintett szereplő között.

Önk.

folyamatos

KÖLTSÉG
VETÉS
éves költségvetés

Rendelő

folyamatos

éves költségvetés

Önk.
Rendelőintézet
EFI
Intézmények
Nemzeti Rendelőintézet
Intézet EFI

Szoros
kapcsolattartás
Egészségfejlesztési
munkatársaival, a naprakész szakmai
információ csere érdekében.
Civil szervezetek meglévő csoportjaival a
kapcsolat megtartása, új együttműködések
kialakítása.
Számítógépes információkezelésben rejlő
költségcsökkentő és hatékonyságnövelő
lehetőségek kihasználása az adatvédelmiés kezelési előírások betartása mellett. A
megfelelő adatvédelem és garancia
mellett, mind az alap, mind a szakellátás,
esetleg az ügyeleti ellátás is a rendszer
haszonélvezője lehetne.
Gyermek háziorvosi körzet betöltése.
Az alapellátásban az optimális kihasználás
érdekében
fontos
megértetni
a
szereplőkkel (háziorvosok és a helyi
szakrendelések között) az együttműködés
előnyeit.
A járóbeteg-szakellátás keretében a
meglévő feltételekbe beilleszthető, illetve
csekély
beruházás-igényű
szakrendelésekkel történő kapacitásbővítés
megfontolása.
Rákóczi úti rendelőépület tetőterének
felújítása
A koncepció elfogadását követően
kétévenkénti felülvizsgálat.

HATÁRIDŐ

folyamatos

folyamatos

Civil Fórum

folyamatos

Önk.
Ügyelet
Rendelőintézet

2016. év

Önk.
háziorvosok,
szakrendelések

folyamatos
folyamatos

Önk.
Rendelőintézet
OTH

2016 év

Önk.

folyamatos

pályázat / Önk.
költségvetés

Önk.
Rendelőintézet
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Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató Alapból
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak
nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2016. számú határozatában
elfogadta a 2016. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú
melléklete.
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szabályzat értelmében egy-egy
döntésnél csak az adott pályázati időszakban megvalósuló programokra nyújthatnak be
kérelmet a civil szervezetek, illetve városrészek. Ezért fontos, hogy a kérelmek elbírálásánál
körültekintően járjanak el és figyeljenek arra, hogy minden időszakban álljon rendelkezésre
megfelelő összeg a támogatások odaítéléséhez.
A beérkezett kérelmek:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek
érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
1. Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelme:
Az Egyesület az elmúlt évek folyamán egyre több felkérést kapott, ennek megfelelően
igyekeztek megjelenésükben is fejlődni. 2011-ben saját forrásból, majd 2015-ben a
Civil Alap támogatásával sikerült új, egységes fellépő ruhát beszerezniük, amelyet
most ismét a Civil Alap hozzájárulásával szeretnének teljessé tenni. A zenekar
rendszeresen ad kulturális műsort szentgotthárdi és kistérségi rendezvényeken,
bekapcsolódnak a város rendezvényeibe (pl.: a Szentgotthárdi Történelmi Napok
keretében megrendezendő jelmezes felvonuláson zenekari egyenruhájukban vesznek
részt). Hangsúlyozandó, hogy a városi fellépéseikért nem kérnek honoráriumot.
Az igényelt 70.000,- Ft a jakabházi városrész éves keretéből rendelkezésre áll.
Az igényelt támogatás összege: 70.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 7 fő
A benyújtott pályázat tárgya nem szerepel a Szabályzatban, de együttműködés
keretében támogatható.
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2. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzatának kérelme:
A városrészi önkormányzat a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi
falunapi programját júliusban, amely a városrészen élők legfontosabb közösségi
eseménye. Kulturális műsorokkal, vendéglátással, zenével és bállal várják majd a
máriaújfalusiakat és természetesen minden érdeklődőt.
A városrész idén még nem vette igénybe 200.000,- Ft-os keretét, így a kért összeg
teljes egészében rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 150 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
3. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzatának kérelme:
A városrészi önkormányzat falunapi programjának szervezéséhez igényel támogatást,
amelynek keretében idén is színvonalas kulturális programokkal, vendéglátással várják
a városrészi közösséget és az odalátogatókat. A városrész keretéből rendelkezésre áll
még 170.000,- Ft, amelyből az igényelt 150.000,- Ft megítélhető.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 200-250 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
4. Szentgotthárdi Darts Club kérelme:
A frissen alakult Club az edzések és versenyek lebonyolításához elengedhetetlen
táblák vásárlásához kéri a Civil Alap támogatását. A ma már nagy népszerűségnek
örvendő darts komolyabb szintű űzését tervezik helyi szinten is, ennek megfelelően
szeretnének különböző versenyeket szervezni, amelyek helyszíne a Hotel Lipa
konferenciaterme lesz. Nem csupán a Vas és Zala megyei dartosokat várják a
megmérettetésekre, hanem szeretnék kihasználni a hármashatár előnyeit, így szlovén
és osztrák versenyzők is érkezhetnek a szentgotthárdi versenyekre.
Mivel induló egyesületről van szó, anyagi lehetőségeik korlátozottak, viszont a
játékhoz szükséges feltételeket meg kell teremteniük, hogy a Club hosszútávon is
működőképes legyen.
Az igényelt támogatás összege: 105.600,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 200 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.5. a)/
5. Magyarországi Szlovének Szövetségének kérelme:
A Szövetség a 15. Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megszervezésének
költségeihez igényel támogatást a Civil Alap terhére. A Szövetség 2015
augusztusában 13. alkalommal rendezi meg a programot. A táborba 8-10 művészt hív
meg a Szövetség Magyarországról, Szlovéniából, Olaszországból, Ausztriából és
Szlovákiából, akik egy hétig tartózkodnak, alkotnak Szentgotthárdon a Szlovén
Kulturális és Információs Központban. A művészek számára a Szövetség biztosítja a
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szállást, étkezést. Az elkészített műalkotásokból több nyelven színes katalógus készül,
novemberben pedig kiállítás lesz a Szlovének Házában.
Az igényelt támogatás összege: 1.000.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: kb. 100 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
6. Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme:
Az Önkormányzat a tájház átadásához, az „Izmiusok áldozatai” emlékművének
átadásához és a III. Nemzet Napja – Nemzetiségi nap – Falunap programjához igényel
támogatást a Civil Alap terhére. Rendezvényük keretében sor kerül Rábafüzesen az
első Vas megyei Hianz Tájház átadására, az „Izmusok áldozatai” emlékművének
felavatására, amely a 2014-ben átadott Bajor Gizella és Szent István szobor
befejezését képezi, illetve a már hagyományos nemzetiségi napot, amely idén is
falunap jelleget kapna.
Az igényelt összeg a rábafüzesi városrész 200.000,- Ft-os éves keretéből rendelkezésre
áll.
Az igényelt támogatás összege: 150.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 400 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
7. Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány évről-évre megrendezi nyári művészeti táborát, amely immár 24 éves
hagyományra tekint vissza. Idén a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolával közösen
szervezik a tábort, amelynek helyszíne a Balatonszárszói Pillangó üdülő lesz. A
táborban négy csoporttal szeretnének dolgozni: ifjúsági fúvószenekar, vonószenekar,
kórus, valamint képzőművészeti csoport. A tábor célja a közösségépítés, a szabadidő
értelmes eltöltése, új repertoár kialakítása. A tábor útiköltsége nagy terhet ró a
szervezetre, támogatás nélkül nem tudnák finanszírozni.
Fontos hangsúlyozni, hogy az Alapítvány szívesen vállal közreműködést az augusztus
20-i, zene világnapi és adventi programokban is.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 63 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/
8. SZEMLE Egyesület kérelme:
Az Egyesület a „Tájidegen II.” – összművészeti alkotó napok programjára igényel
támogatást a Civil Alap terhére. A többnapos programban számos neves művész
működik közre, akikhez a MOME NYME képző-, ipar és alkalmazott művészetek
hallgatói is csatlakoznak. A nagyszabású rendezvény kiadásait egyesületi és más
forrásokból fedezik, azonban a hallgatók szállásköltségeihez szükséges a támogatás. A
SZEMLE egyesület több rendezvénybe is bekapcsolódik, munkájukkal segítik egy-egy
program sikerét. Jelen rendezvényükkel az augusztus 20-i programot is színesítik.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
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Az érintettek/résztvevők száma: a város lakossága
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
9. Iskolánk Tanulóiért Alapítvány kérelme:
Az Alapítvány a nyári Csodaszarvas tábor költségeihez igényel támogatást a Civil
Alapból. A Rábahídvégen, a Csodaszarvas tájparkban megrendezendő tábor célja,
hogy a gyerekek a nyári szünet egy részét a szabadban, sok mozgással, tartalmasan
töltsék el, továbbá, hogy a környezetismeret órákon elsajátított ismereteket tovább
mélyítsék. Az igényelt összeget az útiköltség fedezésére kívánják fordítani, amely
jelentős hozzájárulás lenne a tábor költségeinek csökkentéséhez.
Az igényelt támogatás összege: 72.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 55 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.2. b)/
10. Keresztény Megmozdulásokért Egyesület kérelme:
Az Egyesület az 1Úton Zarándoknaphoz kapcsolódóan kéri az Önkormányzat
támogatását. Három éve rendezik meg az 1Úton Zarándoknapot, amelynek célja, hogy
egy napon a Csiksomlyó és Mariazell közötti 1400 km-res táv egy-egy szakaszán
együtt zarándokoljanak. A Halogy-Szentgotthárd, Rönök-Szentgotthárd vonalon és
Szlovénia felől is várják majd a zarándokokat, a nap végén misére és agapéra gyűlnek
majd össze. Ehhez a közös étkezéshez kérik a Civil Alap támogatását.
Az igényelt támogatás összege: 100.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 250 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f-g)/
11. Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzatának kérelme:
A városrészi önkormányzat falunapi programjának szervezéséhez igényel támogatást,
amelynek keretében idén is várják a városrész lakót és az érdeklődőket kulturális
programokkal, vendéglátással. A városrész éves keretét még nem használta fel, így a
teljes 200.000,- Ft összeg rendelkezésükre áll.
Az igényelt támogatás összege: 200.000,- Ft
Az érintettek/résztvevők száma: 300 fő
A benyújtott pályázat megfelel a Szabályzat 6.) pontjának /6.1. f)/
A beérkezett kérelmeket összefoglaló táblázat
Civil
szervezet/Városrész
Jakabházi Falusz. és
Hagy.őrz. Egyesület
Máriaújfalu vár.rész.
önk.

Program/Feladat

Igényelt összeg

Civil referens
javaslata

Fellépő ruha beszerzése

70.000,-

70.000,-

Falunap

200.000,-

200.000,-
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Rábatótfalu vár.rész.
önk.
Szentgotthárdi Darts
Club
Magyarországi Szlov.
Szöv.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Szentgotthárdi
Muzsikáért Alapítvány
SZEMLE Egyesület
Iskolánk Tanulóiért
Alapítvány
Keresztény
Megmozdulásokért
Egyesület
Zsida-Zsidahegy vár.
rész. önk.

Falunap

150.000,-

150.000,-

Dartsversenyek

105.600,-

100.000,-

15. Nemzetközi Művésztelep

1.000.000,-

1.000.000,-

Tájház, emlékmű átadás,
nemzetiségi nap

150.000,-

150.000,-

Művészeti tábor

200.000,-

200.000,-

Tájidegen II.

200.000,-

150.000,-

Csodaszarvas tábor

72.000,-

72.000,-

1Úton zarándoknap

100.000,-

80.000,-

Falunap

200.000,-

200.000,-

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk:
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 3.282.452,- Ft,
A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 2.447.600,- Ft.
Egyéb információk
A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek
igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött
beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők.
A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az
előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen!
Hatásvizsgálat
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi
alap”-nak nevezett pénzügyi keretet különített el az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében 5.000.000,- Ft értékben, amelyet ez év folyamán szét kell osztani a
városrészek és a civil szervezetek között.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Igen.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az
önkormányzatnak mint támogatást nyújtónak rálátása van az adott összegek
felhasználására – így azokat akik nem számolnak el vagy a támogatást nem arra
használják fel amire kapták, így a következő évben nagy valószínűséggel nem
kaphatnak támogatást. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően
használják fel a támogatást vagy nem számolnak el vele – ezt hivatott kiküszöbölni az
elszámolás – a hivatali kontroll.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A szentgotthárdi civil szervezetek támogatásának elmaradása esetén nem vagy csak
nehézségek árán valósulnak meg a tervezett civil tevékenységek. Mivel 2015-ben a
támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati feladatok ellátásához is kapcsolni, így
ha a civil támogatások elmaradnak ez valamilyen szinten az önkormányzatot is
hátráltatja.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést végző civil referensnek vannak, majd
az utalást végző hivatali dolgozónak, valamint az elszámolás kontrollját végző
köztisztviselőknek jelent feladatot. Mindez többlet erők bevonását nem igényli.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret
terhére a
a.) Jakabházi faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület fellépőruha beszerzésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016 augusztus 31.
b.) Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program
szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak
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a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2016. július 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
c.) Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat falunapi program
szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak
a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
d.) Szentgotthárdi Darts Club dartsversenyek szervezésére irányuló kérelmét …….. Fttal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a Támogatott
szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. augusztus 31.
e.) Magyarországi Szlovének Szövetsége 15. Nemzetközi Művésztelep szervezésére
irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 15.
f.) Német Nemzetiségi Önkormányzat Tájház, emlékmű átadás, nemzetiségi nap
szervezésére irányuló kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016.
július 31-ig átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 30.
g.) Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány nyári művészeti tábor szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. augusztus 31.
h.) SZEMLE Egyesület Tájidegen II. programjának szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 15.
i.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Csodaszarvas tábor szervezésére irányuló kérelmét
…….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. július 31-ig átutalja a
Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. augusztus 31.
j.) Keresztény Megmozdulásokért Egyesület 1Úton zarándoknap szervezésére irányuló
kérelmét …….. Ft-tal támogatja. Az összeget a Pénzügy 2016. augusztus 15-ig
átutalja a Támogatott szervezet részére.
Elszámolási határidő: 2016. szeptember 30.
k.) Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat falunapi program
szervezésére irányuló kérelmét ……. Ft-tal támogatja. A városrészi önkormányzatnak
a programhoz kapcsolódó, Szentgotthárd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákat legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kell a Pénzügy részére benyújtani.
Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint
köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével.
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Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:
azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
civil szervezetek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2016. június 20.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztéshez a csatolt pdf
állományban találhatóak.
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1. sz. melléklet
Szabályzat
a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi
költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet
tartalmaz, amelyből első sorban szentgotthárdi civil szervezetek, valamint városrészek
számára nyújtható támogatás, amely a településrészeken jelentkező önkormányzati
feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás nyújtására
csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet
sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.
2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és osztja
fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján kell az
előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.
3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati

Hivatal

(a

továbbiakban:

Hivatal)

honlapján

a

„Civilek

és

az

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált Támogatásigénylő
lap kitöltésével, a hozzá tartozó mellékletek csatolásával és határidőre a Hivatalba, a civil
referenshez történő eljuttatásával. Kizárólag egy pályázatban, az adott megvalósítási
időszakban

rendezendő

programokra,

rendezvényekre,

feladatokra

nyújthatnak

be

kérelmet.
4.) Támogatást kérhet első sorban az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány,
melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil
szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban
meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a beszámoló
letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A beszámoló kapcsán
a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó letétbe helyezést kell
igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat esetén a 2015-ben történt
letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat esetén a 2016-ban megtett
letétet kell igazolni. Amennyiben a pályázat benyújtása még május 31. előtt megtörténik,
de a kifizetésre csak ezt követően kerül sor, úgy a 2016. évi letétbe helyezést még a
kifizetés előtt igazolni kell. A beszámoló letétbe helyezésének igazolására utólag, a pályázat
beadását követően nincs mód.
5.) Az Alap egy részére a településrészi önkormányzatok, a településrészeken működő
civil szervezetek pályázhatnak maximum évi 200.000,- Ft értékben a településrészen
megvalósuló programokra. Az összeg a negyedévi döntések alkalmával lehívható (akár egy
összegben, akár részletekben). A pályát benyújtásakor a támogatásigénylő lap és
kötelező mellékletei mögé a városrési önkormányzat, illetve civil szervezet köteles a
megvalósítandó programokról, elvégzendő feladatokról részletes költségvetést
csatolni.
6.) A civil szervezetek, alapítványok a helyben megvalósuló társadalmi, kulturális életét
színesítő tevékenységek támogatására, programok szervezésére, feladatok ellátására
pályázhatnak, az alábbiak szerint:
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6. 1. Kulturális feladatok
a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése
b) Gyermeknapi, idősek napi programok szervezése
c) Hangversenyek, zenei programok szervezése
d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése
e) Adventi, karácsonyi programok szervezése
f)

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

g) Éves városi rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezése
6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c) Egyéb oktatási feladatok szervezése
6.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
6.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
6.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
6.6.

Városi

értékmentés:

Szentgotthárd

értékeinek

feltárása,

bemutatása,

fejlesztése
a)

a

város

intézményeinek,

nevezetességeinek,

természeti

és

egyéb

értékeinek

fejlesztésére irányuló tevékenységek,
b)

a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló tevékenységek,

c)

helytörténeti

kutatások

folytatására

és

annak

eredményeinek

közzétételére,

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek.
6.7. Környezetvédelem
a)

A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
6.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
6.9. Civil Iroda működtetése
7.) A pályázat benyújtásához szükséges a támogatásigénylő lap, írásos kérelem a
megvalósítandó program, ellátandó feladat részletes leírásával, valamint egy írásos
beszámoló a civil szervezet elmúlt évi – a város kulturális, sport és civil életét színesítő
– tevékenységéről. A pályázatok elbírálása során a Testület különös figyelmet fordít a
civil

szervezetek

rendezvényeinek,

ellátott

feladatai

hatékonyságának,

jellegének
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vizsgálatára, továbbá előnyben részesíti azokat a kérelmeket, amelyek a lakosság jelentős
részét érintik.
8.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott
támogatások

átláthatóságáról

összeférhetetlenség,

illetve

szóló

2007.

érintettség

évi

CLXXXI.

fennállásáról

törvény

vagy

szerinti

hiányáról

szóló

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről, továbbá a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a értelmében az Országos
Bírósági Hivatal részére megküldött mérlegbeszámoló feladását igazoló postai
feladóvény másolatát.
9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem településrészen
működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a kérelmet fokozott
figyelemmel kell megvizsgálni.
10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező
kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni
kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés
kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a Fórum
nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.
11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A
Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.
12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban levő
összegről.
13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
Önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a
2016. áprilisi, júniusi és szeptemberi testületi ülés. Adott pályázati időszakban csak az
abban az időszakban megvalósuló programokra lehet pályázni:
1. megvalósítási időszak: 2016. április 1. – 2016. június 30.
Benyújtási határidő: 2016. április 13. 16.00 óra
2. megvalósítási időszak: 2016. július 1. – 2016. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2016. június 10. 12.00
3. megvalósítási időszak: 2016. október 1. – 2016. december 31.
Benyújtási határidő: 2016. szeptember 9. 12.00 óra
15.) A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum véleményét.
16.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi csoportja
gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget.
17.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások esetén a
támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött szerződéseket,
támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek felhasználásáról szóló
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beszámolót

átveszi,

a

Pénzüggyel

együtt

értékeli,

szükség

esetén

ellenőrzést

kezdeményez.
18.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

kérelmében megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak
megfelelően bizonylatokkal és írásos beszámolóval – településrészek esetében
legalább írásban benyújtott beszámolóval - köteles igazolni. Amennyiben a megkötött
támogatási szerződésben foglalt határidőig, illetve az első írásos felszólításig a támogatott
szervezet nem számol el a felhasználásról akkor a támogatást köteles az Alapba
visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a
2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének
törvényes határidőben nem tesz eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a
jegybanki alapkamatnak

megfelelő, a támogatás átutalásának

dátumától

számított

kamattal együtt köteles visszafizetni.
19.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,

a.)
b.)
c.)
d.)

amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,

e.)

amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 50/2016. számú határozatában
fogadta el 2016. március 31-én.
Szentgotthárd, 2016. március 31.

Huszár Gábor
polgármester
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2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ……/2016.
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11.,
képviselője: Huszár Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről …… (székhelye: ………, adószáma: ……………, bankszámlaszáma: …………, képviselője:
…………) – a továbbiakban Támogatott
között az alábbiak szerint:
1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2014. évi „Civil szervezeteket
és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt.
2.) Az Önkormányzat …... számú Képviselő-testületi határozata ….. pontja értelmében
az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………,- Ft
támogatást
Az

összeget

nyújt
az

a

Önkormányzat

azaz …… 00/100

…………………………………………
………-ig

átutalja

a

forint

programhoz.

Támogatott

által

megjelölt

bankszámlára.
3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott
a.) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja,
b.) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő
szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és
c.) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének.
4.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal
köteles igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: ………………
Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a
támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a
támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes
határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki
alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt
köteles visszafizetni.
5.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amely

nem

felel

meg

az

Önkormányzat

50/2016.

számú

Képviselő-testületi

határozatával elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil
szervezeteket

és

városrészeket

támogató

Alap

felosztásáról

szóló

szabályzat

előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn,
e.) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét
az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy
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f.) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi
CLXXV. törvényben előírtak szerint.
6.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv

előírásait

tekintik

irányadónak. Az

egyedi támogatási igény

alapján

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló …………………… kelt nyilatkozat a jelen
megállapodás elválaszthatatlan melléklete.
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Szentgotthárd, ………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Szentgotthárd Város Önkormányzata

…………………

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

Képviseli: …………………

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………………………

……………………………………………

Dr. Dancsecs Zsolt

Somorjainé D. Zsuzsanna

jegyző

pénzügyi vezető
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3. sz. melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: kérelmek véleményezése
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület 2016. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város Önkormányzata és
a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és Szentgotthárd Város
Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló szabályzatot. A programterv és
szabályzat biztosítja, a Civil Alap szabályozott keretek közti felosztását.
A szabályzat 3. pontja szerint: Döntésenként egy civil szervezet/városrész kizárólag egy
programra, rendezvényre, feladatra irányuló kérelmet nyújthat be.
A Szabályzat 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket, a Szentgotthárdi
Civil Fórummal, a Képviselő-testület döntését megelőző előkészítő szakaszban előzetesen
véleményeztetni kell.
A Szentgotthárdi Civil Fórum elnöksége áttekintette a pályázatokat és kialakította javaslatát.
A véleményezésnél figyelembe vettük, hogy a kérelmező szervezet milyen aktivitást mutat, a
városban megvalósuló programokban való részvétel tekintetében, továbbá milyen a
kapcsolódása a Szentgotthárdi Civil Fórumhoz.
A kérelmező civil szervezetek közt vannak akik nem csatlakoztak a Civil Fórumhoz,
nem adtak le munkatervet, így a Cselekvési tervben sem terveztük programjaikat.
Javaslatunk megtételekor tekintettel voltunk a Szabályzat 13. pontjára, mely szerint a
kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az
önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok
megvalósítását vállalja fel.
A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével, a kérelmek
vonatkozásában a következő javaslatot teszi:
Táborok a SZABÁLYZAT szerint is támogatásra javasoltak:
1. Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány a tervezett „Csodaszarvas” tábor utazási
költségére kér támogatást. A támogatását javasoljuk a kért 72 000,- Ft összegben.
2. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány 65 fős Művészeti tábor megvalósításához
kér támogatást. A tábor támogatását javasoljuk a kért 200 000,- Ft összegben
megadni.
100

Kulturális programok a SZABÁLYZAT szerint is támogatásra javasoltak:
3. Magyarországi Szlovének Szövetsége 14. Művésztelep költségeihez kér 1 000 000,Ft támogatást. Javasoljuk a biztosítását.
4. SZEMLE Egyesület „II. Tájidegen összművészeti napok” program támogatást,
100 000,-Ft összegű támogatást javasolunk adni.
A következőkben felsorolt egyesületek nem tagjai a Civil Fórumnak és a
Szabályzatban sem szerepelnek, ennek ellenére javasoljuk támogatásukat, hisz az
általuk megvalósított programok a város szempontjából jelentősek és széles
tömegeket mozgatnak:
5. „Keresztény Megmozdulásokért Egyesület” évek óta szervez zarándoklatokat. Az „1
úton Zarándoknap”
támogatását kéri, mivel nagy tömegeket megmozgató,
programot valósítanak meg javasoljuk 100 000,- Ft összeget megítélni.
6. Szentgotthárdi Darts Club, az I. Szentgotthárd Open Nyílt darts verseny költségeihez
kér támogatást. Újonnan bejegyzett egyesület, mely évek óta nem jogi személyként
működött már. Az általuk folytatott tevékenység is széles réteget érint. Javasoljuk
támogatásukat
105 600,- Ft összegben.
Városrészi programok a SZABÁLYZAT szerint is támogatásra javasoltak:
7. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata Városrészi
150 000,- Ft támogatást kér, javasoljuk megadni.

Falunapi

rendezvényre

8. A Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kérelmében fellépő ruhára
kér támogatást, javasoljuk elfogadni 70 000,- Ft összegben.
9. Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata Városrészi Falunapi rendezvényre
200 000,- Ft támogatást kér, javasoljuk megadni.
10. Német Nemzetiségi Önkormányzat Tájház átadást, szoboravatót, Nemzetiségi napFalunap programot tervez megvalósítani. A 150 000,-Ft kért támogatást javasoljuk
megadni.
11. Zsida-Zsidahegy városrész kérelmében Falunap programra kér támogatást- javasoljuk
a teljes 200 000,- Ft támogatás átadását a megvalósításhoz.
Szervezet neve
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány
A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány
Magyarországi Szlovének Szövetsége

Összeg Ft-ban
72 000,200 000,1 000 000,-

SZEMLE

100 000,-

Keresztény Megmozdulásokért Egyesület

100 000,101

Szentgotthárdi Darts Club

105 600,-

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata

150 000,-

Máriaújfalu Városrészi Önkormányzata

200 000,-

Német Nemzetiségi Önkormányzat

150 000,-

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzat
Összesen

70 000,200 000,2 347 000,-

Szentgotthárd, 2016. június 17.

Tisztelettel:
Cziráky László
SZCIF elnök
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Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
(„Partium” AMI) kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy: Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ( „Partium” AMI )
kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdon működő „Partium” Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére – akik
többségében az Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola, illetve Szentgotthárd másik
oktatási intézményeinek tanulói – a Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
július 11-17. közötti időszakban az elmúlt évekhez hasonlóan néptáncos szaktábort szervez
Szőcén, melyhez támogatást kér (lásd: 1. sz. Melléklet).
A táborban 35 fő vesz részt. Az igényelt támogatást a gyermekek étkeztetésére, a táborban
szakmai továbbképzést biztosító szakemberek ( koreográfus, kézműves népművész, zenekar
stb. ) tiszteletdíjára szeretné fordítani a kérelmező.
A „Partium AMI” táncos gyermekei rendszeresen lépnek fel önkormányzati, szentgotthárdi
intézmények, illetve a térségi települések kulturális műsorain színvonalas produkcióikkal ( pl.
legutóbb Évzáró gála műsor a Színházban, Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola
Gála műsora, Lipa Fesztivál stb. ), mellyel mindig nagy sikert aratnak helyben is és viszik
Szentgotthárd hírnevét a megyében , illetve akár távolabb is.
HATÁSVIZSGÁLAT
1.)Mi indokolja, miért szükséges?
A kérelmező Szentgotthárdon működik, szentgotthárdi oktatási intézményben tanuló
gyermekek vannak a soraiban. A gyermekek nyári táboroztatása fontos az Önkormányzat
számára is – évek óta szervezzük, hogy civil szervezetek, más szervezetek bevonásával
lehetőleg a nyári szünet teljes időszakában legyenek nyári táborok, így minden időszakban
tudjanak a szülők és a gyermekek táborozási lehetőséget találni. Ez a tábor pontosan beleillik
ebbe a sorba. Benne a gyermekek művészeti képzést kapnak, ezt az egy hetet hasznosan
töltik. Fontos szempont az is, hogy az önkormányzat más nyári táborokat is támogat. Az is
fontos szempont, hogy az iskola az Önkormányzattal is együttműködő, egész évben több
fellépést is vállalnak különböző városi rendezvényeken is.
2.)Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
A költségvetésben erre forrás külön tervezve nincs – a forrást tehát meg kell keresni hozzá.
3.)Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Tekintettel arra, hogy a támogatásról tételesen el kell számolni, így az Önkormányzatnak mint
támogatást nyújtónak rálátása van az adott összeg felhasználására – így amennyiben a
kérelmező nem számol el vagy a támogatást nem arra használja fel amire kapta, akkor a
jövőben nem tudunk támogatást biztosítani. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.
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4.)Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
A
legnagyobb
kockázat,
ha
a
támogatott
céltól
eltérően
használja fel a támogatást vagy nem számolna el vele vagy ha előfordulna az, hogy nem
szentgotthárdi gyermekek vagy nem a szentgotthárdi oktatási intézményekben tanulók
vennének részt a nyári táborban. Ezt hivatott kiküszöbölni az elszámolás.
5.)Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
Miután a tábort már meghirdették, valószínűsíthető, hogy nem maradna el – vélhetően a
szülőktől kérnének több hozzájárulást vagy olcsóbban, kevesebb „szolgáltatással” tudnák
megszervezni. A kérelemből olyan opció nem derül ki, hogy az Önkormányzat támogatásának
elmaradása esetén a tábor elmaradna.
6.)Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Külön adminisztrációs feladata néhány hivatali dolgozónak van, amit munkakörük részeként
ellátnak. Többletfeladat a szerződés előkészítése és majd a kontroll az elszámoláskor.
Az elmúlt évben hasonló kéréssel fordult a táncosok vezetősége az Önkormányzat felé, akkor
150.000.-Ft-os támogatást biztosított az Önkormányzat, mellyel határidőig elszámoltak.

Hasonló művészeti táborra a zeneiskolának is adunk/tunk támogatást, bár ott
nem az iskola, hanem az alapítvány volt a kérelmező. Hasonló eset volt az
Arany J. Iskolánál - ott is az iskolai alapítványt támogatta a testület. Ezen
kérelmeket a civil alapból támogatták . A lényeg, hogy ez egy iskolai kérelem,
ahol szentgotthárdi gyerekeket támogat a testület, Más forrás : e a kitüntetési
kereten maradvány hiszen a kultúra napján nem volt díjazott, de ha díszpolgári
cím sem lesz átadva, akkor marad olyan összeg mely átcsoportosíthatók,
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyát a
lehetőségekhez mérten támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsóka Oktatási és
Kulturális Szolgáltató fenntartásában működő „Partium AMI” intézmény tanulói számára
2016. július 11-17. közötti szervezett szőcei néptáncos szaktábor
támogatására
……………………..e/ Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés kitüntetési kereten fel
nem használt része terhére.
A támogatási összegről a támogatott számlákkal legkésőbb 2016. december 31-ig köteles
elszámolni.
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2016. június 13.
Huszár Gábor
polgármester
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Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. június 29-ei ülésére
Tárgy: 4/2016.(II.25) önkormányzati 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.
90.600 Ft
Munkaa.terh.jár.
24.462 Ft
Közterület rendjének fenntartása
Ebből: Személyi jutt.
22.300 Ft
Munkaa.terh.jár.
6.021 Ft
Rendelőintézet
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Ebből: Személyi jutt.
54.700 Ft
Munkaa.terh.jár.
14.769 Ft
Járóbetegek gyógyító gondozása
Ebből: Személyi jutt.
21.500 Ft
Munkaa.terh.jár.
5.805 Ft
Fogorvosi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
3.100 Ft
Munkaa.terh.jár.
837 Ft
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ebből: Személyi jutt.
12.400 Ft
Munkaa.terh.jár.
3.348 Ft
Egészségügyi laboratóriumi szolg.
Ebből: Személyi jutt.
22.400 Ft
Munkaa.terh.jár.
6.048 Ft
Képalkotó diagnosztika.
Ebből: Személyi jutt.
1.600 Ft
Munkaa.terh.jár.
432 Ft
Fizikoterápiás szolgáltatás
Ebből: Személyi jutt.
3.300 Ft
Munkaa.terh.jár.
891 Ft
Család- és nővédelmi egészségü.gond
Ebből: Személyi jutt.
11.100 Ft
Munkaa.terh.jár.
2.997 Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Ebből: Személyi jutt.
14.700 Ft

115.062 Ft

28.321 Ft

69.469 Ft

27.305 Ft

3.937 Ft

15.748 Ft

28.448 Ft

2.032 Ft

4.191 Ft

14.097 Ft

18.669 Ft
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Munkaa.terh.jár.

3.969 Ft

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

58.600 Ft
15.822 Ft

74.422 Ft

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményei
Egyéb működési célú kiadások áht.-belül
SZEOB
Ebből: Köt.fel.
122.936 Ft
Nem köt.f.
80.772 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Köt.fel.
157.861 Ft
Nem köt.f.
43.561 Ft
Családsegítő és gyermekj. Sz.
Fedezete: Műk.célú ktgvi tám. és kiegészítő tám.
Ebből Kötelező fel
614.299 Ft
Nem kötelező fel.
299.847 Ft
2. 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
90.890 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: Kötelező feladat
354.917 Ft
Nem kötelező feladat
102.113 Ft
Családsegítő és gyermekj. Szolgálat
Fedezete: Települési Önk.szoc.gyermekjól. és gyermekétk. tám.
Ebből Kötelező feladat
682.815 Ft
Nem kötelező feladat
193.003 Ft

203.708 Ft

201.422 Ft

107.315 Ft
914.146 Ft

ágazati

pótlék

90.890 Ft

457.030 Ft

327.898 Ft
875.818 Ft

3. A 2015.évi C. tv.2.sz.melléklet IV. 1.i) jogcímen szereplő központosított előirányzat
terhére biztosított pótelőirányzat
Kiadási pótelőirányzat
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás
Móra F. Városi Könyvtár
885.717 Ft
Ebből: dologi kiadás
675.717 Ft
beruházás
210.000 Ft
Fedezetük: Működési célú központi támogatások
885.717 Ft
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4. Polgármesteri keret terhére előirányzat átcsoportosítás
Kiadási pótelőirányzat
Csuk Ferenc „A női szépség c. kötetének” ktgeihez támogatás
Közművelődési tevékenység és támog. /egyéb program/
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Civil Fórum, nyugdíjas farsang támogatása
Város és községgazdálkodás
Ebből: Egyéb műk. c. támogatás áhn. kívül
Fedezetük: Általános tartalék zárolás /Polgármesteri keret/
Ebből: Nem kötelező fel.
199.960 Ft
5. Képviselő – testületi határozatok
20/2016. sz. határozat Evangélikus egyházközösség támogatása
Város és községgazdálkodás
Ebből: Felhalm.c.támogatás áhn.kívül
Fedezete: Működési céltartalék zárolás

99.960 Ft

100.000 Ft
- 199.960 Ft

350.000 Ft
- 350.000 Ft

84/2016. sz. határozat Csákányi László Filmszínház – garancia kiterjesztés
Közművelődési tev. és támogatás /Városi Mozi/ /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék

1.607.445 Ft
- 1.607.445 Ft

116/2016. sz. határozat Nagyboldogasszony Plébánia támogatása
Város és községgazdálkodás
Ebből: Felhalm.c.támogatás áhn.kívül
Fedezete: Működési céltartalék

6.350.000 Ft
- 6.350.000 Ft

118/2016. sz. határozat Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
Civil alap /Egyéb műk.c.támogatás áhn kívül/
Fedezete: Működési céltartalék

100.000 Ft
- 100.000 Ft

119/2016. sz. határozat Rábatótfalui SE szerszámtároló építése
Sportlétesítmények működtetése és fejl.
Ebből: Egyéb felhalm.c.támogatás áhn kívül
Fedezete: Működési céltartalék /egyéb szervezetek pályázati önrész/

1.940.000 Ft
- 1.940.000 Ft

124/2016. sz. határozat 092/1; 092/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazdálkodás.
Ebből: Beruházás
Fedezete: Belterületi vízrendezés /Beruházás/

1.047.000 Ft
- 1.047.000 Ft

130/2016. sz. határozat Via Nova 2003 Kft ajánlatának támogatása
Város és községgazdálkodás /dologi kiadás/
Fedezete: Működési céltartalék

243.535 Ft
- 243.535 Ft

132/2016. sz. határozat „Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Ebből: Személyi jutt.
240.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
64.800 Ft

304.800 Ft
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133/2016. sz. határozat „Szentgotthárd Egészségügyi és Szociális Ellátásáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
203.200 Ft
Ebből: Személyi jutt.
160.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
43.200 Ft
134/2016. sz. határozat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
101.600 Ft
Ebből: Személyi jutt.
80.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
21.600 Ft
135/2016. sz. határozat „Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
101.600 Ft
Ebből: Személyi jutt.
80.000 Ft
Munkaad.terh.járul.
21.600 Ft
Fedezetük: Kitüntetési keret zárolás /műk.c.p.e.átad. áhn kívül/ zárolás

- 711.200 Ft

6. A 12/2016. (IV.28) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2015 évi zárszámadás
alapján pénzmaradvány rendezése.
E./ Sztg és Térsége Önkormányzati Társulás Intézményei
Sztg és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Ebből: kötelezőfel.: óvoda
- 31.277.000 Ft
nem kötelező: bölcsőde
- 3.723.000 Ft
Városi Gondozási Központ
Ebből: kötelező fel.:
- 15.000.000 Ft
nem kötelező fel.:
Ft
Családsegítő és gyermekjóléti szolg. (kötlező fel.)
Ebből kötelező fel.:
Működési céltartalék
Központi költségvetési befizetések /Elvonások és befiz./
Erdészet egyéb erdőgazd.tev. /dologi kiadás/
Széchenyi energiatak.felúj.
Ebből: Dologi kiadás
1.298 Ft
Egyéb műk. c. támogatás áhn. belül 292.101 Ft
Gimnázium energiatak fejl./Dologi kiadás/
Belterületi vízrendezés /Felújítás – Szennyvíz/

- 35.000.000 Ft

- 15.000.000 Ft

- 3.323.000 Ft
32.233.120 Ft
1.043 Ft
150.000 Ft
293.399 Ft

381.000 Ft
20.264.438 Ft

7. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása
A./ Önkormányzat
Városi rendezvények /dologi kiadás/
Fedezete: Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz

50.000 Ft
50.000 Ft

Közvilágítás /Dologi kiadás/
Fedezete: Intézményi műk. bevétel
Versenysport tevékenység és támogatás
Ebből: Dologi kiadás
Egyéb működési célú támogatás áhn.kív.

8.163.188 Ft
8.163.188 Ft

1.037.000 Ft
- 1.037.000 Ft
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Szabadidős park, fürdő és strandszolg.
Ebből: Működési célú támog.áhn kív.
Felhalmozási célú támog.áhn kív.

- 20.000.000 Ft
20.000.000 Ft

Városi rendezvények
Ebből: Egyéb műk.c.támog.áht.belül
Egyéb műk.c.támog.áhn.kívül
Dologi kiadás

800.000 Ft
72.810 Ft
- 872.810 Ft

Sportlétesítmények működtetése és fejl.
Ebből: Dologi kiadás
Beruházás

1.509.562 Ft
- 1.509.562 Ft

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ebből: Felújítás
Fedezete: Önkormányzati ingatlanok, bérlemények fel.

B./ Rendelőintézet
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
Ebből : Személyi jutt.
79.155 Ft
Munkaa.terh.j.
10.686 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv
C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal
Foglalkoztatás hely.tám. /Hosszabb időt. Közfogl.
Ebből : Személyi jutt.
112.701 Ft
Munkaa.terh.j.
15.215 Ft
Fedezete: Egyéb műk.c.tám.bev.áht.bel.kp.kv.szerv

260.090 Ft
- 260.090 Ft

89.841 Ft

89.841 Ft

127.916 Ft

127.916 Ft

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 rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a
költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni
szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni a gazdasági – pénzügyi folyamatokat. A követés
naprakészen tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek.
A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.
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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. június 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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1.sz. melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (……..) önkormányzati rendelete
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 alábbiakat rendeli el
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 3.418.273.390,- Ft azaz hárommilliárd-négyszázhétmillióegyszázhatvanhatezer-hétszázhatvannégy forintban
b) bevételi főösszegét 3.418.273.390,- 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
2.423.552.152 Ft
a) Intézményi működési bevételek:
274.457.219 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.673.499.000 Ft
c) Működési támogatások:
345.256.411 Ft
d) Egyéb működési bevételek:
130.339.522 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
3.173.033.612 Ft

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

245.239.778 Ft
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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

1.595.486.224 Ft-ot
1.655.464.852 Ft-ot
70.000.000 Ft-ot
86.098.314 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
329.648.717 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata
96.967.525 Ft
c) dologi kiadások előirányzata
743.332.110 Ft
d) egyéb működési kiadásra
409.987.872 Ft
ebből
da) műk. célú peszk átad. államh belülre
351.029.430 Ft
db) műk. célú peszk átad. államh kivülre
58.958.442 Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás
0 Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata
15.550.000 Ft
Működési kiadások összesen:
1.595.486.224 Ft
(2) A 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

1.668.040 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 82.430.274 Ft összegben, az alábbiak szerint
(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:
a)
b)
c)
d)
e)

Pályázati alap működési
Intézmény karbantartás
Rendezvény
Környzetvédelmi alap
Közcélú fogl.dologi

1.600.000 Ft
2.848.420 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

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.
Maradvány

1.059.407 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
35.602.000 Ft
10.000.000 Ft
3.182.452 Ft
1.825.418 Ft
- Ft
1.000.000 Ft
- Ft
- Ft
124 Ft
1.365.000 Ft
3.807.753 Ft
15.639.700 Ft

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 345.256.411 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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A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet
módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére.
Tárgy: A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos helyi szabályokkal jelenleg a
41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendeletünket (továbbiakban: helyi rendelet)
foglalkozik.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása alapján 2016. április 01-től
többek között a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj beszedését és a hátralékkezelés
feladatait az állam által létrehozott koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. látja el. A fenti időponttól kezdődően ez a szervezet szedi
be a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a jogszabályban meghatározott
szolgáltatási díjat.
A hivatkozott törvény szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja
az ingatlanhasználó személyes adatait.
Ezekre tekintettel a helyi rendeletünket módosítani kell, a fenti módosításokkal ellentétes
rendelkezéseket pedig hatályon kívül kell helyezni. Továbbá egyúttal pontosítjuk helyi
rendeletünket az időközben történt egyéb változások (elsősorban névváltozások) miatt.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: 2016. április 01-től a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. veszi át a díjbeszedési és
hátralékkezelési feldatokat, melyeket szabályozni kell.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: nem ismert.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem ismert.
A jogalkotás elmaradásának esetén: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi
észrevétel érkezhet, tovább ellentmondások lesznek a helyi szabályozás és a magasabb
jogszabályok között.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2016. június 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
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jegyző
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../---. /---./ önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el:
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2 § (4)
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(4) Közszolgáltatást végző szervezet: Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.”
2.§ A R. 4. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(5) A 2.§.(3) bek. alá tartozó nem háztartási hulladék elszállíttatásáról a hulladék keletkezését
okozó köteles gondoskodni. Ezen kötelezettsége teljesítéséről a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal felszólítására beszámolási kötelezettség terheli.”
3.§ A R. 5. §-a előtti alcím címe (Vegyes hulladék) helyébe a következő cím lép:
„Veszélyes hulladék”.
4.§ A R. 6. § (2)- (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(2) A lakossági körben keletkező építési-bontási törmelék átmeneti elhelyezése a SZET
Szentgotthárdi Kft. telephelyén a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu,
Nyárfasor) által elhelyezett konténerben történhet, amelynek rendszeres elszállítását a
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor) végzi.
(3) A telephely nyitvatartási ideje alatt a SZET Szentgotthárdi Kft. által kijelölt személy által
megjelölt konténerbe lehet az építési törmeléket elhelyezni. Az építési törmelék elhelyezésének
biztosítása miatt a SZET Szentgotthárdi Kft költségtérítésre jogosult - mértékét a Kft
határozza meg. A SZET Szentgotthárdi Kft., az Önkormányzat és a MÜLLEX Kft kötelesek a
konténerben elhelyezet hulladék elszállítására vonatkozó egy évre szóló megállapodást minden
év január 31-ig megkötni.”
5.§ A R. 11. § (1)- (2) bekezdései helyébe az alábbi szöveg lép:
„(1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt által megküldött számla alapján köteles megfizetni.
(2) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására.”
6. § A R. 8. § (1)- (7) bekezdése (Hulladékszállítási díj), a 11. § (3)- (4) bekezdése valamint
a 13.§-a hatályon kívül kerül
7.§ E rendelet 2016. július 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás
1. §-hoz: A közszolgáltató elnevezése változott, ezért pontosítani kell.
2. §-hoz: A hivatal elnevezése is változott, ezért pontosítani kell.
3. §-hoz: Pontatlanul szerepel az alcím ezért azt korrigálni kell
4. §-hoz: Építési, bontási törmelék konténerben történő átmeneti elhelyezésének pontosítását
tartalmazza
5. §-hoz:
A jogszabályi változás alapján az állam által létrehozott koordináló szervezet végzi
közszolgáltatási díj beszedésével, illetve hátralékbehajtással kapcsolatos feladatokat
6. §-hoz: A hulldékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó szabályokat
magasabb szintű jogszabály tartalmazza így a rendeletünket emiatt változtatni kell
A jogszabályi változás alapján az állam által létrehozott koordináló szervezet kezelheti,
nyilvántarthatja az ingatlanhasználó személyes adatait így a korábbi szabályozást hatályon
kívül kell helyezni. A méltányossági rendelkezések és az 1. számú mellékletében már nincs a
rendeletünkben így azt hatályon kívül kell helyezni.
7.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.
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Eladási ár meghatározása Sztg. 1689 hrsz.(Alessia 2004 kft. 9921
Vasalja 070/1 hrsz.)
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy: Eladási ár meghatározása Sztg. 1689 hrsz.(Alessia 2004 kft. 9921 Vasalja 070/1 hrsz.)
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szeptemberi ülésen tárgyalta az Alessia 2004 kft. kérelmét, s akkor az
alábbi 218/2015. sz. határozat született:
„218/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a szentgotthárdi 0284/5 hrsz-ú, 1 ha 4570 m2 területű, kivett vízmosás, rét és szántó
megnevezésű 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanból, a
jelen Előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Mérőlánc Bt által készítet helyszínrajzon megjelölt
289 m2-es területrész annak leválasztását, s belterületbe vonását követően telekhatár
rendezéssel a szomszédos szentgotthárdi 1653 hrszú, kivett ipartelep megnevezésű
ingatlanhoz átcsatolásra, s az ingatlan tulajdonosa, Alessia 2004 Kft. (9921 Vasalja 070/1
hrsz.) részére értékesítésre kerüljön.
Az ingatlan eladási árát a Képviselő-testület forgalmi értékbecslés alapján a belterületbe
vonást követő ülésen határozza meg.
- A vételáron felül az értékbecslés költsége és a telekalakítással járó összes költség (változási
vázrajzok elkészítésének költsége, belterületbe vonás költsége, tulajdoni lap, térképmásolat
díja, Földhivatali átvezetés költsége,) a kérelmező felet, Alessia 2004 Kft-t. (9921 Vasalja
070/1 hrsz.) terheli.
Az adásvételi szerződés elkészítése a vevő feladata, az ezzel járó ügyvédi és Földhivatali
átvezetés költsége is a vevő felet terheli.”
A 0284/5 hrsz-ú ingatlan megosztása megtörtént, s az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre
került, amely során a 0284/36 hrsz-ú, kivett vízmosás megnevezésű 289 m2 területű ingatlan
belterületbe vonása is megtörtént az új hrsz: szentgotthárdi 1689 hrsz. (Vátozási vázrajz 1.
sz. melléklet)
A T. Testületnek most a fenti határozat alapján az eladási árat kell meghatároznia.
A szentgotthárdi 1689 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanról a Mohl Kftvel értékbecslést készíttetünkk (1.sz. melléklet), amely szerint az értékesítés alapjául szolgáló
forgalmi értéke 927.401.-Ft (3209,-Ft/m2),
Az értékbecslés költsége 30.000.-Ft, amelyet a vételárban érvényesíteni kell!

Az ingatlan vételára ebben az esetben kerekítve összesen : 957.400.- Ft.
(Az Alessia 2004 Kft. ajánlata, 2015-ben 6.- Euro/m2 volt ami ennél alacsonyabb.)
Az építéshatság véleménye, állásfoglalása a vonatkozó jogszabályok alapján:
Tájékoztatjuk a T. Testületet, hogy az ingatlanra vonatkozóan vizsgáltuk, hogy az eladási
árat ÁFA terheli-e. Az építéshatóságtól kapott tájékoztatás alapján az ingatlan nem minősül
építési teleknek, így ÁFA nem terheli.
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A vagyonrendeletünk értelmében
15. § Vagyon elidegenítése
(1) Vagyont értékesíteni 25 millió Ft értékhatár felett versenyeztetés útján lehet legalább egy
megyei, vagy országos lapban történő hirdetéssel.
A versenyeztetés a Képviselő-testület döntése alapján nyilvános, vagy zártkörű. Vagyont
értékesíteni a versenyeztetésen a legjobb ajánlatot tévő részére lehet.
(2) -25.- M/Ft alatti értékű vagyontárgyakra kiírt versenyeztetés esetén a pályázati kiírást a
helyben szokásos módon kell közzétenni. Helyben szokásos mód: helyi újságban, Városi TVben., az önkormányzat honlapján, Polgármesteri Hivatal I. emeleti hirdetőtábláján való
közzététel – mely módok közül legalább 2 helyen kell a hirdetményt közzétenni.
(3) a) Mellőzni lehet a versenyeztetést tulajdonosi közösség megszüntetése, telekhatárrendezés, csere esetén.
b) Mellőzni lehet a versenyeztetést az önkormányzat kiemelt fontosságú, stratégiai célú
beruházásai megvalósításához szükséges elidegenítés esetén, ha a szerződő partner legalább
51 % önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság, vagy ha a szerződő partner
olyan szentgotthárdi székhelyű a PTK 685.§ c.) szerinti gazdálkodó szervezetnek nem
minősülő szervezet, amely a tulajdonba venni kívánt vagyonban szerződésben vállalja az
önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó feladat(ok), külön ellenszolgáltatás nélküli,
legalább 20 éven keresztül történő ellátását, valamint az ipari park területén lévő építési
terület értékesítése esetén, amennyiben az értékesítésre kerülő vagyontárgy egyedi bruttó
forgalmi értéke a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI Tv. 13§. (1) bekezdése szerint
meghatározott értéket nem haladja meg.
Vagyonrendeletünk értelmében a Képviselő-testület a belterületi ingatlanok esetében
független forgalmi értékbecslés alapján dönt a vagyon értékesítéséről.
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint:
(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4)
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a
földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti
meg.
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. (ez 5
millió ft!!!)
5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés
részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni
elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés
személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény
feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
…
13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet.

Ha tehát a vonatkozó jogszabályokat együtt nézzük, akkor mivel az ingatlan értéke
5.000.000.alatt van, így a Magyar Államot képviselő szervezetnek nem kell nyilatkoznia.
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Az ingatlan könyv szerinti értéke: 66.470.-Ft
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 1689 hrsz-ú, 289 m2 alapterületű, kivett
tűzoltóság megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.)
önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon
meghirdeti eladásra az Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti feltételekkel.
Az eladási ár: ………………………...- Ft,
Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. július 29.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. június 14.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem :
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:

124

125

126

127

3.sz. melléklet:

A szentgotthárdi 1689 hrsz-ú, ingatlan értékesítésének feltételei:
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. augusztusi testületi ülés.
Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.
Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonjog földhivatali nyilvántartásban történő
átvezetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség is a vevőt terheli.
Az adás-vételi szerződés elkészítésének, és a vételár egy összegben történő befizetésének
végső határideje a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A határidő elmulasztása
jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik illetve ha a beérkezett
ajánlat(ok) nem értékelhető(k).
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Szentgotthárdi 1684 hrsz-ú Sportpálya területrészének használata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárdi 1684 hrsz-ú Sportpálya területrészének használata
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában van a szentgotthárdi 1684
hrsz-ú, 13.235 m2 alapterületű, kivett sportpálya megnevezésű belterületi ingatlan. (térkép 1.
sz. melléklet) Az ingatlan a Kossuth Lajos úti sportkomplexumhoz tartozik, az
edzőpálya található rajta.
II.
A Képviselő-testület 2016. márciusi ülésén foglalkozott Kocsis Imre 9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 53. sz alatti lakos ügyével, kérelmével, aki a fenti címen található 91 hrsz-ú
lakóházuk mögötti területrészt használja.
Akkor a testület az alábbi 65/2016. sz. határozatot hozta, a 2. pontja alapján:
„2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanakkor a szentgotthárdi
1684 hrsz-ú Sportpálya megnevezésű ingatlan Kocsis Imre által kért, jelen előterjesztés
1. sz. mellékletében jelölt kb. 375-440 m2-es területrészének haszonkölcsönbe adását
(térítésmentes használatba adását) támogatja. Amennyiben Szentgotthárd Város
Önkormányzatának a használatba adott területre szüksége lesz, úgy annak használatával
kártérítési igény nélkül fel kell hagyni.”
Azonban a Kocsis Imre által használt területrészen kívül, attól nyugatra még további két
használatban lévő területrész is található, melyek használóival Komáromi Józsefnével és
Gábor Lászlóval is felvettük a kapcsolatot a terület használatának rendezése érdekében. A
feltételeket hasonlóan a Kocsis Imrével megkötött haszonkölcsön szerződés szerint közöltük,
s mindketten elfogadták az általunk közölt feltételeket.
Az érintett területeket az 1. sz. mellékletben jelöltük. Ezen területek is régóta a fenti
személyek kaszálták, használták, gondozták.
Számításaink szerint Komáromi Józsefné 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 51. sz. alatti
lakos, mint a 90 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlana mögött kb. 18 m x 23 m-es részt, kb.
414 m2-t használ, Gábor László 9970 Szentgotthárd, Kilián u. 10. sz. alatti lakos, mint a 76
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlana mellett kb. 21 x 21,5 m-es részt, kb. 451,5 m2-es
részt gondozza.
A legjobb megoldásnak ígérkezik, ahogy Kocsis Imre esetében is volt, ha a területrészt
haszonkölcsönbe adjuk, ahol a területrész használatát átengedjük annak fejében, hogy a
kérelmező a területet kifogástalanul rendben tartja. Így ennek költségeit e területre nem az
önkormányzatnak kell állnia. A határozatlan időre kötött haszonkölcsön a PTK szerinti 15
napos felmondási idővel bármikor felmondható.
Bérbeadás esetén ha a terület mezőgazdasági rendeltetésű volna, akkor haszonbérleti
szerződést köthetnénk és a termőföldek esetén a haszonbérleti díj vagyonrendeletünk szerint
3-6.-Ft/m2/év.
Mivel a terület mezőgazdasági művelés céljából nem kerülhet bérbeadásra – nem
alkalmazható a Vagyonrendeletünk szerinti haszonbérleti konstrukció - a területre egyedi
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bérleti díjat kellene megállapítani a T. Testületnek. Ezt többek között azért sem javasoljuk,
mivel a területet nem bevételszerzés céljából kívánják használatba venni.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 1684 hrsz-ú
Sportpálya megnevezésű ingatlan előterjesztés 1. sz. mellékletét képező helyszínrajzon jelölt
területrészek - Komáromi Józsefné 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 51. sz. alatti lakos által
használt 414 m2-es területrész és Gábor László 9970 Szentgotthárd, Kilián u. 10. sz. alatti
lakos által használt 451,5 m2-es területrész - haszonkölcsönbe adását (térítésmentes
használatba adását) támogatja, s felhatalmazza a polgármestert a 2. és 3. sz. mellékletben
található Haszonkölcsön szerződések aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződések megkötése 2016.07.15.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. június 21.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
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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Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs
bérbeadása
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 128/2016. számú határozata 2.) pontja alapján elrendelte a Szentgotthárd,
Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú 16 m2 alapterületű garázs helyben szokásos módon
történő meghirdetését bérbeadásra.
Pályázati feltételek az alábbiak voltak:
Bérleti díj: havi 6.315.-Ft/hó+ÁFA, összesen 8.020.-Ft.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
Az ajánlatot konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. júniusi testületi ülés.
A Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.
Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron
következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, ha ajánlata eléri a meghirdetett
minimum közölt bérleti díjat.
A garázsra a megadott határidőig 2 pályázat érkezett:
1. Gaál Roland 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11 IV/15. sz. alatti lakos által ajánlott
bérleti díj: bruttó 8.500.-Ft/hó
2. Nagyné Szekér Renáta Ivett 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 5. II/9. alatti lakos által
ajánlott bérleti díj: bruttó 10.000.-Ft/hó
A kiírásban szerepelt, hogy a „Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt” ezért
Nagyné Szekér Renáta pályázata szerepel az első helyen..
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd, Árpád u. 11.
szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs 16 m2 alapterületű garázsra Nagyné Szekér Renáta
Ivett 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 5. II/9. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés
megkötéséhez járul hozzá a 128/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati
kiírásban szereplő feltételekkel a 2016.06.15-n kelt pályázatában szereplő 7.875.Ft/hó+ÁFA, összesen bruttó 10.000.-Ft/hó bérleti díjért.
A bérleti szerződés időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási határidővel.
A bérleti díj a KSH által közölt előző évi infláció mértékével automatikusan emelkedik.
Amennyiben Nagyné Szekér Renátával a bérleti szerződés megkötése nem jön létre,
akkor a garázsra érvényes pályázatot benyújtó Gaál Roland 9970 Szentgotthárd, Árpád u.
11 IV/15. sz. alatti lakossal történő Bérleti szerződés megkötéséhez járul hozzá a
Képviselő-testület a 128/2016. sz. testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban
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szereplő feltételekkel a 2016.06.10-n kelt pályázatában szereplő 6.693.-Ft/hó+ÁFA,
összesen bruttó 8.500.-Ft/hó bérleti díjért.
Bérleti szerződés megkötése a SZET Szentgotthárdi Kft közlése szerint.
Határidő a közlésre azonnal,szerződéskötésre 2016. július 15.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
Szentgotthárd, 2016. június 16.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar
hasznosítása
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület márciusi ülésén a 68/2016. sz. határozatában a Hunyadi úti
buszpályaudvar hasznosításával az alábbiakról döntött:
„ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi
u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület hasznosítására
beérkezett ötletpályázatok készítőinek megköszöni munkájukat. Az ötletpályázatok közül
hosszabb távon Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft (9970 Szentgotthárd Nyárfa u.4)
pályázatát javasolja továbbgondolni, s a terület jövőbeni fejlesztését ezen irányvonal
mentén vizionálni. E pályázatnál is azonban ténylegesen látni kell a felvázolt épület
nagyságát a környezetében lévő egyéb épületekhez – különösen a temető kápolnához
viszonyítottan- és vizsgálni kell az ingatlanon létrehozható egyes épületrészeket,
lehetséges mélygarázs kialakítását, stb. )”
A Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft pályázatát az 1. sz. mellékletben csatoltuk.
A projekt előremozdításának érdekében Viniczay Tibor ügyvezetővel is felvettük a
kapcsolatot, továbbá egyéb hasznosítási javaslatok is érkeztek Horváth Tibortól és Czeiner
Gábortól.
Horváth Tibor hasznosítási javaslata a 2. sz. mellékletben található, melyben közösségi tér,
kiállítótér, táncház, terroir étterem kialakításának lehetőségét, ötletét vázolja. „egy olyan
közösség teremtő tér és erő, amely a kortárs művészeteket közelebb hozza a helyi értékekhez.
a gasztró kultúrák ütköztetésével és a helyi vagy távol alkotó kortárs művészek időszakos
bemutatkozásával, táncház, és a flexibilis tereinek segítségével, a város közösségi életét
kísérli meg felélénkíteni és nyitottabbá tenni a társművészetekre, illetve a kultúrák
megismerésére. nemcsak étterem, vendéglátó egység, hanem egy kulturális, szellemi közeget,
közösséget indukáló tér.”
A hasznosítási javaslata bővebben a mellékletben található.
Czeiner Gábor városi főépítész javaslata a meglévő épület átalakítását, vázolja, melyben a
jelenlegi épület földszintjén éttermet, üzleteket gondol kialakítani, s az épület tetején egy
kávéházat terasszal. Az erről készült vázlatok a 3. sz. mellékletben találhatóak. Amennyiben
a Testület a meglévő épület adottságait szeretné mégis kihasználni erre egy megfelelő
alternatíva ez az átalakítási javaslat.
Viniczay Tiborral történt egyeztetésen összegezve az alábbi javaslatok, irányok
fogalmazódtak meg.
- Szerencsés időbeli és térbeli egybeesés, hogy a volt buszpályaudvar helyileg éppen a
Kaszagyári tömbterülettel szomszédos és szerencsés időbeli egybeesés az is, hogy a
Kaszagyár felszámolása 16 év után a felszámolói zárómérleg bírósági elbírálásánál tart vagyis
a Kaszagyári területtel belátható időn belül történhet változás.
- Valószínűleg az lenne a legszerencsésebb, ha a volt buszpályaudvar területét területfejlesztés szempontjából a szomszédos területekkel (Temetőkápolna és környéke, Kaszagyári
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tömbterület) együtt kezelnénk. Vagyis szerencsés lenne, ha nem csinálnánk egy gyors és
erőltetett ingatlanátalakítást ezen az egyetlen helyrajzi számon nem figyelve és nem gondolva
a többi terület rendezésére. Az emlegetett területtömb rendkívüli városépítési/városfejlesztési
megoldásokat hozhat. Adott egy régi iparterület amelynek nagy részén különböző fejlesztések
lehetnek (lakóparktól az idegenforgalmi fejlesztésig, kereskedelmi – szolgáltatótevékenység
végzésére alkalmas ingatlanfejlesztéstől közösségi épületek elhelyezéséig), ugyanakkor
ugyanezen tömbben adott egy középkori barokk temetőkápolna és környezete és adottak
olyan gyárépületek melyek műemléki védettség alatt állnak és amelyek egy része múzeumi
fejlesztésre alkalmas. Ezek mellett adott egy szocialista realista elvek szerint megépített
funkcióját vesztett autóbusz – végállomás. A felsorolt fejlesztések nem képzelhetők el
jelentős zöldterület, parkok és sétányok kialakítása nélkül és nem képzelhető el utak
kialakítása nélkül, ebbe beleértve a közlekedési rendszer részét képező parkolási lehetőségek
megoldását is.
Ennek a nagy fejlesztésnek egyik ingatlana a buszpályaudvar – ennek a további sorsát tehát
ebbe a most részletesen leírt közegbe kellene beleilleszteni.
Ennek fényében valószínűleg valóban nem célszerű most a buszpályaudvar gyors
átalakításába kezdeni. Mindenképpen olyan fejlesztési terv kellene a területre, ami mindezen
felvetéseket rendezni fogja.
A pályázó eredeti pályázata szerint:
•" Városépítész, építészkamarai terv zsűri bevonásával elkészítjük a régi buszmegálló környékének beépítési
tanulmánytervét, figyelembe véve
o a kápolna építészeti, történelmi jelentőségét
o a gyalogos, autós, magán- és tömegközlekedési igényeit
o azok infrastruktúra kialakítási feladatait
o az Önkormányzat igényeit
• Elkészítjük a közösen elfogadott beépítési tervben szereplő építészeti, infrastrukturális alkotások engedélyezési, és kiviteli
terveit.
• Elvégezzük a kivitelezést.
•…
Pályázatunk javaslata:
• Kedvező elbírálásuk esetén dolgozzuk ki az … együttműködés… alapjait
• A Közösen kidolgozott irányelvek alapján az Önkormányzat felügyeli, … a projekt előkészítését.
Az előkészítést követően, az engedélyek birtokában a TITÁN Befektetési Alap lebonyolítja a Kivitelezést, és üzembe helyezi
a létesítményt.
Természetesen az Önkormányzattól semmilyen anyagi támogatást nem várunk! Az előkészítési és kivitelezési költségek
biztosítása a TITÁN-BETON Kft … feladata”

Miközben még mindig ugyanazt a pályázatot nézzük jól látható, ahogy a hangsúly
áthelyeződik annak márciusban kevéssé figyelt elemeire. Márciusban valóban arra voltunk
valamennyien a leginkább kíváncsiak, hogy hogyan fog kinézni az autóbusz pályaudvarra
elképzelt épület míg most az egész tömb hosszú távú fejlesztésével indulhatnánk el azzal,
hogy majd menet közben az egész terület fejlesztésének tervei alapján, a fejlesztés részeként
derül ki, hogy szakmailag megalapozottan mit érdemes erre az ingatlanra építeni (vagy
bontani). A határozatban megfogalmazott „ténylegesen látni kell a felvázolt épület nagyságát
a környezetében lévő egyéb épületekhez – különösen a temető kápolnához viszonyítottan- és
vizsgálni kell az ingatlanon létrehozható egyes épületrészeket” kérdésre a tanulmányterv adná
a megfelelő választ.
A parkoló kérdésének ügyében a 68/2016. sz. határozatban említett mélygarázs megépítése
valószínűleg nagyon megnöveli bármelyik beruházás költségét. Javasolt a parkolási igényeket
úgy kezelni, hogy az az egész tömbterületre vonatkozóan a megfelelő számban és megfelelő
helyen kerüljön kialakításra
A tanulmányterv a közlekedés felülvizsgálatával ezt is szabályozhatná.
Mindezen lépésekkel lényegét tekintve a teljes tömbrehabilitáció felé fordulnánk.
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A legcélszerűbb lesz egy akcióterv készítése melyben . konkrét célokat határozunk meg. Az
együttműködés során olyan megoldást alakítunk ki, ahol az önkormányzat jelöli ki a feladatokat és
célokat – pl. a következők szerint:









Az Önkormányzat funkcióbeli igényeinek meghatározása a területre elképzelt építészeti
alkotások tekintetében
Zöldövezet behatárolása
Forgalmi meghatározások (tömegközlekedés, forgalomkorlátozási igények gyalogos,
kerékpáros közlekedés, buszöblök, buszvárók Önkormányzati tulajdonba kerülő közlekedési
útfelületek, kerékpárutak, járdák
Közműigény geodéziai, megfogalmazása, pontosítása
A közlekedési irányok igényeinek ismeretében kialakuló területi felosztás
a civil szféra igényei
kulturális, társadalmi, Önkormányzati igények.

A program kidolgozását követően konkrétan behatárolható területek jelennek meg amelyekre az
Önkormányzatnak szüksége van.
Ezeket a területeket az adott jogszabályi háttér figyelembevételével rendezni kell: meg kell szerezni –
meg kell venni illetve ahol lehet, ott ki kell sajátítani.!
Ezzel párhuzamosan fel kell kutatni azt a befektetői kört, akik az Önkormányzat partnerei lehetnek.
A területfejlesztést ütemezését meg kell tervezni

Természetesen az Önkormányzattól semmilyen anyagi támogatást nem vár a Kft. Az
előkészítési és kivitelezési költségek biztosítása a TITÁN-BETON Kft feladata lenne.
A Kaszagyári területtel kapcsolatosan új információ, hogy felszámoló biztos 2016.06.21-n a
Szombathelyi bíróságon visszavonta a záróbeszámolóját.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd, Hunyadi u.
14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz pályaudvar épület hasznosítására vonatkozóan az
alábbi javaslatot teszi:
A Képviselő testület támogatja a Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft (9970 Szentgotthárd
Nyárfa u.4) által a pályázatában leírt régi buszváró és környékének, valamint a kaszagyári
tömbterületnek a beépítésére vonatkozó tanulmányterv elkészítését. A tanulmányteret annak
véglegesítése előtt a testülettel jóvá kell hagyatni.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester,
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2016. június 20.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1.sz. melléklet:
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2.sz. melléklet:
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3.sz. melléklet:
Földszinti alaprajz
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Emeleti (tető) alaprajz
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Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a
lejárt határidejű határozatokról
JELENTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 29-i ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
I.

Lejárt határidejű határozatok:

118/2012; 186/2012. és a 307/2014. számú képviselő-testületi határozatok
1/ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata : 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 márciusban kerül rá
sor.)
3/ Kintlévőségek behajtása folyamatos. Helyi adó, gépjárműadó területén inkasszók
benyújtása, forgalomból kivonások elindítása.
4/ A 2015. évi beszámoló előterjesztésében tájékoztattuk a Tisztelt Képviselőtestületet az
Eszközök elhasználódási fokáról.
5/Likviditási terv a két ülés közti beszámolóhoz csatoltuk. (1.melléklet)
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. Félévi beszámoló után kerül módosításra.(helyi adóbevallás
feldolgozása, jelentősebb bevételek, beruházások megrendelése.)
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 hitel felvenni. Erről az előzetes
adatszolgáltatás benyújtásra került a Kincstárhoz.
10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.
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286/2015. számú képviselő-testületi határozat
A 2015. december 16-án elfogadott 2016. évi Képviselő-testületi és az Önkormányzati
Erőforrások és Külkapcsolatok bizottsága júniusi munkaterveiben fő napirendi pontként
szerepelt a „Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről.” című
előterjesztés. Az anyag a 2016, március 31-i ülésen megtárgyalásra került így értelem
szerűen most ezt nem ismételjük meg..
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 3.számú mellékletét képezi.
26/2016. számú képviselő-testületi határozat
A Rendelőintézet intézményvezetője elkészítette az SZMSZ egységes szerkezetét és azt
benyújtotta Hivatalunkhoz.
111/2016. számú képviselő-testületi határozat
Szentgotthárdi ipari park Kft. stratégiájának kidolgozása - 1.jelentés 2016. június 20
A 111/2016. számú Képviselő-testületi határozatot alapul véve 2016. június 9-én az Ipari
park értékesítési, hasznosítási stratégiája című előterjesztést a Polgármester vezetésével, a
bizottsági elnökök és a Kft ügyvezetőjének bevonásával el kezdtük részletesen kidolgozni. Az
első egyeztetésen a lehetséges célok és fejlesztési, hasznosítási tervek főbb pontjait, illetve
egy szempontrendszert határoztunk meg, amely mentén elindulhatunk.
Megállapodtunk abban, hogy 2016 2. félévében ezeket a főbb pontokat dolgozzuk ki egy
idővonal mentén. A cél az, hogy 2017-ben már világos, minden üzleti egységre kiterjedő
stratégiával indítsuk az évet. A 2016-os üzleti terv is ezt a célt tűzte ki elsődlegesen a bevételi
források növelése mellett.
Ahhoz, hogy a Szentgotthárdi Ipari Park Kft-nek legyen egy részletesen kidolgozott
stratégiája az alábbi pontokat kell tisztázni:
1. A Kft. alapvető céljának és küldetésének újragondolása/frissítése
2. A Kft. tevékenységköreinek és lehetőségeinek tisztázása
3. A Kft. ügyvezetőjének feladata
A továbbiakban az egyeztetésen elhangzott lehetőségeket szedtük pontokba. Az egyes pontok
mellé rövid megjegyzést írtunk. Ezen pontok és egy stratégiai tervezés modell segítségével
juthatunk el a végleges formához.
1) FEJLESZTÉSI STRATÉGIA
1.1.) EXTENZÍV FEJLESZTÉS:
-Új területek bevonása: az Ipari Park 3. ütem elindításával elkezdődött
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1.2.) INTENZÍV FEJLESZTÉS:

1.2.1) Szolgáltató ipari park
- Alapvető szolgáltatások
Munkaegészségügy
Köztisztaság, közterület – fenntartás, közvilágítás
Energiatermelés és a betelepülők energiával való ellátása
- Betelepülést segítő szolgáltatások
szaktanácsadás: első körben közvetítői feladatként
könyvelői szolgáltatás: első körben közvetítői feladatként
fordítás, tolmácsolás: a külföldi cégekkel való kapcsolatteremtés szempontjából
elengedhetetlen
- További szolgáltatások
Szállítás: különösen a személyszállítás (dolgozók szállítása) szervezése. Ez is
elkezdődött az Ipari Park 2. ütem infrastruktúrájának fejlesztésével
Logisztikai szolgáltatás / raktározás: ez egy lehetőség
-Ipari park szolgáltatásának népszerűsítése: erre is ki kell dolgozni egy „marketing mixet”
(honlap, internet, tv, újság stb.)
1.2.2.) Géppark biztosítása – ami kölcsönözhető az új betelepülőknek, vagy akár a már itt lévő
cégeknek (pl. az elöregedő SZET géppark fokozatos leváltása a leendő SZIP géppark
fejlesztésével)
1.2.3.) Inkubátorház: megfelelő piacelemzés után meg lehetne valósítani. Ezzel segítenénk az
induló válalkozásokat. Jelenleg a SZET telephelyére van beadva egy kalkuláció, amelyből ki
lehetne indulni.
1.2.4.) Bérbe vehető csarnok kialakítása: piacelemzés; 1000 m2-re van érdeklődő már
1.2.5.) Tudáspark : a betelepülők számára tudás kölcsönzése
2.) ÖNMAGÁT FENNTARTÓ IPARI PARK LÉTREHOZÁSA:
Célirányosan olyan vállalkozások betelepítése, amelyek részben az ipari park többi betelepült
vállalkozása számára is szolgáltatásokat nyújtanak:
- szállító cégek
- személyszállítást végző cégek
- logisztikai cégek
- csarnoképítő cégek
- műszaki fejlesztést végző cégek
- energiatermelő cégek (pl. Napenergiát termelő cégek, villamos energiát termelő cégek,
elektromos energiát elosztó cégek, stb.
3) MŰKÖDTETÉSI STRATÉGIA
- hogyan, kinek, milyen áron értékesítünk területet
- ipari parki marketing
- projekt menedzsment fejlesztése
- a Kft. fenntarthatóságának biztosítása
4) A SZINERGIÁK
A város és az ipari park kapcsolódási pontjai:
4.1.) Közlekedés: folyamatosan fejlődik
4.2.) Lakhatás: ez az egyik sarkalatos pont
4.3.) Oktatás – Nevelés: a feltételek megvannak
4.4.) Egészségügyi Ellátás
4.5.) Közművelődés
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4.6.) Sport
4.7.) Jóléti Szolgáltatások
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNTEK
2016. június
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, belföldi jogsegélyek:

2
1
1
1
0
3
3
0
1

Két ülés között történtek
2016. június


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/került sor. A beruházás
hamarosan a végéhez közeledik a műszaki átadás-átvételi eljárás 2016. június 20-án
megkezdődik. 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.



A közvilágítás korszerűsítésével egyúttal más szervezet látja el a közvilágítási
berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését.
Az új szervezet neve és elérhetőségei, ahová ezentúl az egyedi közvilágítási
meghibásodásokat be kell jelenteni: ENERIN Sümeg Energetikai Kft. Hiba bejelentési
elérhetőségek:
+36
93/739-183,
+36
93/999-689,
magyar.erik@enerin.hu,
www.kozvilhiba.hu



Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május 27-én
megtartott ülésén döntött a Széchenyi István Általános Iskola épületében a vizesblokk
felújítás II. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról. Az eljárás nyertese a
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevő CSEKE Kft. (8991 Teskánd, Petőfi S. út 5.). A
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munkaterület átadás-átvételi eljárás 2016. június 21-én megtörtént. A kivitelezés
befejezési határideje: 2016. augusztus 15.


Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottság 2016. június 13-án
megtartott ülésén döntött a útfelújításokkal (Zsidai utca II., Fenyő u., ill. Akác utca),
illetve a Kossuth L. utcai parkoló átépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások
lezárásáról. A útfelújítások I. rész (Zsidai út II. ütem felújítása), illetve a Kossuth utcai
parkoló átépítés nyertese az UTPLAN ’95 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Árpád út 19.), Az
útfelújítások II. rész (Akác, illetve Fenyő utca felújítása) pedig a BIT-ÉP Bt. (9761
Táplánszentkereszt, Fő utca 45/B.). A kivitelezési szerződések 2016. június 19-től
megköthetőek, amelyek előkészítése folyamatban van. A teljesítés előírt határideje: a
Zsidai utca II. ütem felújításánál, illetve a Kossuth L. utcai parkoló átépítésénél 2016.
szeptember 10., az Akác, illetve Fenyő utca felújításánál pedig 2016. szeptember 15.



Folyamatban vannak a közlekedési hatóság által engedélyezett terveknek megfelelően a
Szentgotthárd, Alkotmány úti autóbuszöböl-pár kivitelezési munkái. A kivitelezés
határideje: 2016. június 30. Kivitelező: UTPLAN ’95 Kft. Zalaegerszeg



Megtörtént az úthibák javításával (kátyúzással) kapcsolatos megállapodás megkötése.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.



Folyamatban van a 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
Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május 27.-i
megtartott ülésén a „Széll K. tér 19. szám alatti lakóépület homlokzat-, és tető felújítás
kivitelezői munkái” tárgyában a TENDER Építőipari és Szolgáltató Kft. (Szombathely)
ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a szerződés
megkötésre került. A munkaterület átadás időpontja: 2016. június 20. A műszaki ellenőri
feladatok ellátását a VÉ – KO Invest Beruházó és Tervező Kft. látja el. A beruházás
várható befejezési határideje: 2016. szeptember 30.





Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága 2016. május 27.-i
megtartott ülésén a „Szentgotthárd, Takács Jenő Művészeti Iskolában az épületen
található műemlék jellegű nyílászáróinak cseréje” tárgyában László Tibor által képviselt
vállalkozás ajánlatát az eljárás nyertesének nyilvánította. A kivitelezési munkára a
szerződés megkötésre került. A munkaterület várható átadás időpontja: 2016. június 20. A
műszaki ellenőri feladatok ellátását a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és
Településfejlesztő Kft. látja el. A beruházás várható befejezési határideje: 2016. augusztus
15.
Megrendeltük a bontás – beépítés utáni kőműves helyreállító munkákat (vakolatjavítások,
javító festés az új nyílászárók körül).
Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Bt. (9952 Gasztony, Fő u. 50.)
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósul meg.
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Megrendeltük a SZOI Arany János Általános Iskola előtti lépcsők felújítási munkálatait:
sérült lépcső elemek elbontása, hulladék elszállítása, új lapok elemek (járófelület,
homloklapok), Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósul meg.



Megrendeltük a SZOI Széchenyi Általános Iskola: kémia tanterem átalakítását: két
helyiség közötti gipszkarton válaszfal elbontása – helyének helyreállítása, bontott anyag
elszállítása, falburkolat eltávolítása, falfelületek festése, kísérletek végzésére használt
üveg elválasztó szerkezet javítása. Kivitelező: Musits Építőipari Kivitelező és Szolgáltató
Bt. (9952 Gasztony, Fő u. 50.)
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósul meg.



Megrendeltük a SZOI Széchenyi Általános Iskola beázás miatti lapostető javítási
munkálatait. Kivitelező: Mediátor Partner Építőipari Vállalkozási Kft. (9700
Szombathely, Móricz Zsigmond u. 9.)
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósul meg.



Megrendeltük a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 7 db pince ablaknyílás
szellőztetésének biztosítására 30x30 –as zártszelvényből keret készítését.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.
A felújítás a költségvetés SZOI oktatási intézmények felújítási keret terhére valósul meg.
Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. június

Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege május 1-én: 377 167 532,- Ft
Bevételek május 1- május 31.:
74 076 337,- Ft
Kiadások május 1- május 31.:
- 121 229 291,- Ft
Elszámolási számla egyenlege május 31-én 330 014 578,- 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. Első ellenőrzéssel
kapcsolatos megbeszélésre december 11-én került sor. Az ellenőrzésről megérkezett a
jegyzőkönyv a Kft-hez és az Önkormányzathoz is.
Összegzés:
A Társaság gazdálkodási szabályzatait a számlarend kivételével elkészítették, azonban az
eszközök és források értékelési szabályzatának előírásai és az alkalmazott gyakorlat a piaci
értékelésre vonatkozólag nem volt összhangban.

156

A Társaság nagy összegű hosszú lejáratú, valamint évről-évre dinamikusan növekvő rövid
lejáratú kötelezettség állománnyal rendelkezett. Az eladósodás szintje a működését, a
közfeladat ellátását veszélyeztette.
A Kft a beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, a könyvvizsgáló által
hitelesített éves beszámolóit határidőben letétbe helyezte. A 2012-2014. évi beszámoló
mérlegében az Önkormányzattal szemben fennálló tartozását a Számviteli törvény előírásait
figyelmen kívül hagyva kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségként
mutatta ki.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzatot nem készített a Társaság, a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó
kötelezettségének csak részben tett eleget.
A bevételek, ráfordítások elszámolása során a jogszabályok és a belső szabályok előírásai
érvényesültek. Tárgyi eszköz pótlása csak minimális – 4,9% - mértékben valósult meg.
Jogszabály és számviteli politikája előírásai ellenére, a legalább 180 napos késedelemben levő
követeléseire nem számolt el értékvesztést.
A kft által ellátott közfeladat kapcsán az árképzéssel kapcsolatban ágazati jogszabályi
előírások nem voltak. Árainak kialakítását a 2008. évi üzleti tervében határozta meg, melyet
az ellenőrzött időszakban nem változtatott. Kedvezményeket a Képviselő-testület döntése
alapján biztosítottak.
Adósságot keletkeztető ügylet vállalására nem került sor. A kormányzati szektor hiányára
befolyást gyakorló bevételek, ráfordítások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Javaslatok (ÁSZ):
 Készítse el jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság számlarendjét.
 Tartsa be az eszközök értékelési gyakorlata során az eszközök és források értékelési
szabályzatban előírtakat.
 Intézkedjen a rövid lejáratú kötelezettségek jogszabályoknak megfelelő kimutatásáról
 Készítsen szabályzatot a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 Intézkedjen a Társaság által közzéteendő adatok elektronikus közzétételi
kötelezettsége jogszabályi előírásoknak megfelelő, teljes körű teljesítésére.
 Tartsa be a követelések értékvesztésének jogszabályban és a számviteli politikában
meghatározott előírásait.
Ügyvezető igazgató:
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A Gotthárd-Therm Kft részére az ÁSZ által előírt további feladatok végrehajtása az
előterjesztés 2.számú mellékletét képezik.
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Beszámolók, jelentések:
-

-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves)
2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások
2015. évi egyéb adóbevallások: rehabilitációs hozzájárulás,
MÁK felé adatszolgáltatások küldése: 2016. évi Költségvetés, 2015. évi Zárszámadás,
2015. évi mérlegjelentés. Analitikák, vízi-közmű vagyon kataszteri nyilvántartásba
vétele.
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.
Két ülés között történtek - Hatósági és Koordinációs ügyek
2016. június
Zöld Szentgotthárd cím
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és
odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt
pályázatra a május 31-i beküldési határidőig beadvány nem érkezett.
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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:
-15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete: a Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról, értelemszerűen
módosítást nem igényel.

-16/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete: a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet
módosítása változtatást nem igényel.
-17/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete: a lakások bérletéről szóló rendelet módosítása a
2016.évi márciusi képviselő-testületi ülésen került módosításra.

-18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete:a lakbérek megállapításáról szóló rendelet
módosítása a 2016.évi áprilisi képviselő-testületi ülésen került módosításra.
-19/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete: a parkolási rendszerről és a fizető parkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása változtatást nem
igényel.
IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. május
A legutolsó testületi ülésen elhangzott képviselő felvetésekre, helyben választ kaptak a
felvetők, érdemben olyan változás nem történt, amiről a képviselőket tájékoztatni lehetne.
Szentgotthárd, 2016.június 22.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. június 29-én

CÍME

KIÍRÓ

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
Helyi hő, és
villamosenergia-igény
Önkormányzati
kielégítése megújuló
intézmények
energiaforrásokkal
megújuló
KEOP-2012energiával
4.10.0/A.-Széchenyi
(napelem) való
István Általános
ellátása
Iskola

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

20/2013.

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

0,El nem
számolható
költség a Vasi
Volán
215.598.919 Ft
finanszírozása
198.365.124Ft
által valósul
meg.

28/2013.
44.702.019,-

44.702.019,-

7.888.590,-

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult.

Záró helyszíni ellenőrzés
megtörtént.
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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
307.689.938,- 56.403.712,nettó 299 778 838 Ft.
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
integrációjának új
Miniszterelnökség
esélyei a
Szentgotthárdi
Járásban
ÁROP-1.A.3-20142014-0050

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

22.000.000,-

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 30-án
a projekt lezárult. Záró
kifizetési kérelmet beadtuk.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program)

SZEOB Játékvár
TOP-1.4.1-15-VS1Óvoda bővítése és
2016-00019
energetikai felújítása
Arany János Iskola
energetikai
fejlesztése
Szentgotthárdon

103/2016.

TOP-3.2.1-15

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések Belügyminisztérium 120/2016.
támogatása – ÓVODA
VIZESBLOKK

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1 714 500,-

1 500 000,-

214 500,-

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.

150 000 000,-

Elbírálás
alatt

26 647 200,-

A pályázat 2016.05.23-án
benyújtásra került.

159 422 409,-

Elbírálás
alatt

0,-

Beadás alatt, határidő június
30.

28 256 893,-

Elbírálás
alatt

14 128 447,-

Elbírálás alatt
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CÍME
Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések
támogatása –
HUNYADI UTCA
FELÚJÍTÁSA

Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Belügyminisztérium 120/2016.

LEADER

31 982 804,-

134/2013
8.000.000,-

1.289.050,Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Elbírálás
alatt

16 982 804,-

Elbírálás alatt

Nyert! Játékeszközök telepítése
befejeződött, minősítési okirat
megérkezett. Helyszíni
ellenőrzésnek megfeleltünk
2.160.000,2015 tavaszán. Az utolsó
kifizetési kérelem is
megtörtént, már az összeg is
megérkezett 2015 áprilisában.
Nyert! Kivitelezés és az
átadó ünnepség is
megtörtént. Az utolsó
kifizetési kérelem 2015.
júniusában pozitív
elbírálásban részesült. Az
0,összeg a Horgász Egyesület
számlájára érkezett akik ezt
követően továbbították
felénk a korábban
kölcsönként biztosított
összeget.
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

25 000 000,-

Leader gyógynövény

Leader

-

500.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

0,-

393.700,-

106.300,-

MEGJEGYZÉS
A pályázat részben
támogatást nyert. A
megvalósítás megtörtént.
Az első kifizetési kérelem
pozitív elbírálásban
részesült. Az összeget
átutalták már.
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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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. június 29-én
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

165/2008.
Önk.

nyert

8.500.000.Ft/év

43/2011

MEGJEGYZÉS

8.500.000.Ft/év

-

Szerződéskötés
megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól
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CÍME

KIÍRÓ

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
Jelzőrendszeres házi Szociális és
segítségnyújtás
Gyermekvédelmi
pályázat
Főigazgatóság
„NYDOP-5.1.1/B11

SZEOB Tótágas
Bölcsőde felújítása

Szociális
alapszolgáltatások
és gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
8.150.000.Ft/év

43/2011

ELNYERT
ÖSSZEG
8.150.000.Ft/év

SAJÁT ERŐ

-

MEGJEGYZÉS

Szerződéskötés megtörtént
Megvalósítás szakasza
2015. évre szól

68/2009.

47/2011. TT
határozat

1.688.280.Ft/év

87.940.705.-

1.688.280.Ft/év
-

Szerződés 2015. december 31ig 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

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 €

16/2016.

7.900.000 Ft
gépjármű
beszerzés
149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

elbírálás alatt

0 Ft

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.
A pályázat benyújtási
határideje 2016. április 11.
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A településrészek helyzetének vizsgálata
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2016. június 29.-i ülésére
Tárgy: A településrészek helyzetének vizsgálata.
Tisztelt Képviselő – testület!
A Képviselő-testület a településrészek helyzetével utoljára 2012. júniusi ülésén foglalkozott.
A 139/2012.számú határozatának 1.) pontjával az akkori előterjesztést elfogadva elrendelte,
hogy a 2016. júniusi ülésén újból napirendi kell tűzni e témát.
Továbbá 2.) pontjával Szentgotthárd Város Önkormányzata a következő időszakra a
településrészekre vonatkozóan egy Cselekvési tervet fogadott el.
„Cselekvési terv a településrészek érdekében
1.) - Szentgotthárd valamennyi városrészében: Rábakethelyen, Zsidán, Rábatótfalun,
Rábafüzesen, Jakabházán, Máriaújfaluban és Farkasfán meg kell tartani a településrészi
önkormányzatokat a jövőben is
2.) - A településrészeken még meg nem valósult közműépítéseket a pályázati lehetőségeket is
figyelembe véve meg kell valósítani – erre különös figyelmet kell fordítani
3.) - A településrészek közösségi tereit meg kell őrizni, lehetőség szerint korszerűsíteni kell,
amiben az önkormányzat számít a településrészen élők és szervezeteik segítségére is.
4.) - A közösségi terek, klubok működtetésébe az ott élők közösségeit be kell vonni továbbra
is, illetve az e területen kialakított gyakorlatot meg kell tartani.
5.) - A településrészeken működő civil szervezetekkel való összefogást tovább kell erősíteni,
a településrészeken létrejövő és a településrészekért tenni akaró civil közösségeket támogatni
kell.
6.) - Az éves költségvetésben elkülönített támogatásra szánt kertekből a településrészi
önkormányzatok támogatását továbbra is lehetővé kell tenni.”
A cselekvési terv értelmében továbbra is a 7 városrészen eredményesen működnek a
településrészi önkormányzatok.
A közműépítések tekintetében Máriaujfalu városrészen elindulhat a szennyvízhálózat építése.
2016.év március 31-én a szentgotthárdi önkormányzati ülésen aláírták a máriaújfalui
szennyvíz-elvezetés kiépítésével kapcsolatos konzorciumi szerződést. Huszár Gábor,
Szentgotthárd polgármestere az ülés elején bejelentette, aláírhatják azt a szerződést, amely a
máriaújfalui városrész csatornahálózatának megépítését szolgálja. Hosszú, 18 éves várakozás után
elhárult minden akadály, sikeres pályázat révén megindulhatnak a munkák. Ugyanakkor két
városrészen, Jakabházás és Farkasfán a szennyvízelveleztés nem megoldott. Ezekre a közeli
jövőben kell megoldásokat keresni.
7 városrész közül egy kivételével klub működik. A működésüket az Önkormányzat évente
anyagilag is támogatja támogatási szerződésben foglaltak szerint. A településrészeken közösségi
terek megőrzése érdekében Farkasfa városrészen felújításra került a Kultúrház belső része, a vizes
blokk van még hátra. Máriaújfaluban most, ezejben a hetekben kezdenek hozzá
korszerűsításhez,elújításhoz. Kisebb munkálatok más városrészeken is történtek.
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Számos szép példája van a városrészeken az ott élő lakosság rendezvények szervezésébe történő
bevonásának. Minden városrészen évente pl. falunapot tartottak, ádventi illetve karácsonyi
ünnepségeket szerveztek.
Két településrész kivételével működik civil szervezet a városrészeken. Az ő esetükben is szerepel
a távlati tervekben egyesület létrehozása.
A meglévő civil szervezetek nagyban segítik az Önkormányzat munkáját, kaszálás, szemét
összegyűjtés formájában. Városi ünnepségeinket színesítik kulturális fellépéseikkel.
Önkormányzati feladatok ellátásának besegítését az önkormányzat anyagilag is támogatja.
Civil keret felosztására évente három alkalommal kerül sor.
A Civil szervezetek munkáját a Képviselő-testület évente tárgyalja. Elfogadja az Önkormányzat
és a civil szervezetek együttműködési előterjesztését, beszámolót az adott év
munkájáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségekről. Továbbá éves
cselekvési tervet, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatát és pályázati kiírását fogadja el.

A 2012.évben a településrészek önkormányzatainak kiküldött kérdőívek eredményei kerültek
összehasonlításra a mostani általuk szolgáltatott becsült adatokkal.
A 2016.évben a településrészi vezetők részére kiküldött kérdőívek kitöltött állapotban az
előterjesztés mellékletét képezik.
I.
A településrészeken végzett felmérés tapasztalatai
Szentgotthárd településszerkezete történelmi okoknál fogva tagolt. Tulajdonképpen az
utolsó hatvan évben alakult ki a mostani helyzet, amikor a történelmi központhoz
központi döntésekkel önálló településeket csatoltak.
Négy évenként ebben a formában áttekintjük a településrészek helyzetét, a településrészi
önkormányzatok vezetőitől most is kértük annak a kérdőívnek a kitöltését, amelyen
szerepeltetünk néhány a településrészek életét átfogó kérdést, melyekre csak becslést kérünk
hiszen nem statisztikai felmérést készítünk mint inkább egyfajta tájékoztatót.
Ugyanezeket az egyszerűen megválaszolható kérdéseket tettük fel négy éve is – azt
gondoljuk, hogy ezzel bizonyos folyamatokat fel tudunk tárni.
A kérdőívekre adott válaszokból a következő kép rajzolódott ki: (szeretnénk nyomatékosan
hangsúlyozni, hogy minden esetben becsült adatokról van szó amelyek kizárólag a
tájékoztatást szolgálják)
Farkasfa:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma a 4 év alatt 1 %-al
csökkent, a munkanélküliek 4%-al lettek kevesebben, viszont így a munkaviszonyban állók
száma 7 %-al emelkedett. A vállalkozók száma 2%-al csökkent. Az eltartott kiskorúk száma
ugyanúgy 17%-on maradt.
Mezőgazdaságból 8-al kevesebben élnek meg, mint 2012. évben. Az állattartás megoszlása a
következő: lovat 2-vel kevesebben, tehenet szintén 2-vel kevesebben tartanak, sertéssel
viszont 3-mal többen foglalkoznak, baromfi, nyúl viszont 20–al kevesebb háztartásban van.
A településrészen 3 fővel dolgoznak kevesebben, Szentgotthárd központi részén viszont 15
fővel többen, más településen ugyanúgy 25 fővel többen találtak munkát.
Idegenforgalomból 1 fővel kevesebben foglalkoznak.
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A településrészre az utóbbi években + 2 fő költözött be és ugyanúgy mint négy éve 4-en
költöztek el.
Felsőfokú végzettséggel ugyanúgy 3 fő rendelkezik, mint korábban.
Jakabháza:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma a 4 év alatt 28 %-kal , a
munkanélküliek száma pedig 10%-ról nullára csökkent, a munkaviszonyban állók száma
ugyanúgy 38%-on maradt. A vállalkozók száma 1%-al csökkent. Az eltartott kiskorúk száma
9%-kal csökkent.
Mezőgazdaságból élők száma 0 főre csökkent. Az állattartás megoszlása a következő: lovat
továbbra sem tartanak, most már a tehén és sertés tartás is 0 főre csökkent, baromfi, nyúl
tartás ugyanúgy 5 háztartásban van.
A településrészen senki nem dolgozik helyben, a 2012. évhez hasonlóan. Szentgotthárd
központi részén 21 fővel többen dolgoznak ,más településen továbbra sem talált senki
munkahelyet.
Felsőfokú végzettségűek száma 1 fővel csökkent.
Idegenforgalommal a mostani adat szerint 1 fő foglalkozik, 2012. évben ez a szám 0 volt.
2004. évben még 1 fő ezzel tevékenykedett.
A településrészre 2012. év nemleges adatával szemben 4 fő költözött, továbbra sem költözött
el senki.
Máriaújfalu:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma 4 év alatt 16 %-kal , a
munkanélküliek száma 4%-kal csökkent, a munkaviszonyban állók száma pedig 6%-kal
csökkent. A vállalkozók száma 2%-kal nőtt. Az eltartott kiskorúk száma szintén növekedett,
mégpedig 27%-kal.
Mezőgazdaságból 4 fővel kevesebb él meg . Az állattartás megoszlása a következő: lovat 1
fővel kevesebben tartanak, tehenet továbbra sem tart senki, sertéssel 25 fővel kevesebben
foglalkoznak, baromfi, nyulat szintén 27 fővel kevesebben tartanak.
A településrészen ugyanannyian dolgoznak helyben. Szentgotthárd központi részén 28 fővel
többen,más településen 14 fővel dolgoznak többen.
Felsőfokú végzettséggel 14 fővel kevesebb rendelkezik.
Idegenforgalommal ugyanannyi fő foglalkozik (2 fő) mint 2012. évben.
A településrészre 7 fővel többen költöztek, 3 fővel kevesebb költözött el .
Zsida- Zsidahegy:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma a 4 év alatt 22 %-kal
nőtt, a munkaviszonyban állók száma 10 %- kal csökkent. A vállalkozók száma 2 %-kal nőtt.
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A munkanélküliek száma 0 %-ra csökkent 2012.évhez képest.
Az eltartott kiskorúk száma csökkent, mégpedig 10%-kal.
Mezőgazdaságból ugyanúgy, mint 2012.évben senki nem él meg a városrészen. Az
állattartás megoszlása a következő: lovat, tehenet egyáltalán nem tartanak, tenyésztésük
megszűnt a négy év folyamán. Sertéssel ugyanannyian foglalkoznak (4 fő), baromfit, nyulat 5
fővel többen tartanak.
A településrészen 1 fővel kevesebben dolgoznak helyben. Szentgotthárd központi részén
kapott munkát a városrész többi lakosa. Nincs adat a más településen dolgozók számáról. Ez
2012.évben 65 fő volt.
Felsőfokú végzettséggel 8 fővel kevesebb rendelkezik.
Idegenforgalommal ugyanannyi fő ( 1 fő) foglalkozik mint 2012. évben.
A településrészre 5 fővel többen költöztek, 2012.évhez hasonlóan szintén senki sem költözött
el .
Rábakethely:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma a 4 év alatt nem
változott, a munkanélküliek 3%-kal lettek kevesebbek, a munkaviszonyban állók száma 5 %kal nőtt. A vállalkozók száma 1%-os csökkenést mutat. Az eltartott kiskorúk száma 1%-kal
csökkent.
Mezőgazdaságból 8-cal kevesebben élnek meg, mint 2012. évben. Az állattartás megosztása a
következő: lovat 1-el kevesebben, tehenet ugyanannyian (2 fő) tartanak, sertéssel 7-el
kevesebben foglalkoznak, baromfi, nyúl tartás 50–el kevesebb háztartásban van.
A településrészen helyben 30 fővel dolgoznak kevesebben, Szentgotthárd központi részén
pedig 160 fővel szintén kevesebben dolgoznak, más településen pedig 50 fővel kevesebben
találtak munkát.
Felsőfokú végzettséggel 70 fővel kevesebb rendelkezik.
Idegenforgalommal már senki nem foglalkozik a városrészen..
A településrészre az utóbbi években 35 fővel kevesebben költöztek be és 40-el kevesebben
költöztek el.
Rábafüzes:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma a 4 év alatt 1 %-kal
csökkent, a munkanélküliek 2%-kal lettek kevesebben, a munkaviszonyban állók száma 2 %kal növekedett A vállalkozók száma 1 %- kal nőtt. Az eltartott kiskorúk száma 1%-kal
csökkent.
Mezőgazdaságból továbbra sem él meg senki. Az állattartás megoszlása a következő: lovat,
tehenet sehol sem tartanak továbbra sem, 2012. évhez hasonlóan 2 fő tart sertést; baromfi,
nyúl tartás a városrészen a 2012.évi adattal egyezik meg, 6 háztartásban van.
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A településrészen helyben 2 fővel dolgoznak többen, Szentgotthárd központi részén 5 fővel
többen dolgoznak, más településen pedig 6 fővel többen találtak munkát.
Felsőfokú végzettséggel 4 fővel több rendelkezik.
Idegenforgalomból 1 fővel többen élnek meg.
A településrészre az utóbbi években 20 fővel kevesebben költöztek be és 4 fővel több
költözött el a városrészről.
Rábatótfalu:
A településrész lakossága nyugdíjasainak(rokkantnyugdíjas) a száma a 4 év alatt 6 %-kal
csökkent, a munkanélküliek 13%-kal csökkent, a munkaviszonyban állók száma 15 %-kal
nőtt.
A vállalkozók száma 6 %-kal csökkent. Az eltartott kiskorúk száma 10%-kal nőtt.
Mezőgazdaságból 11-gyel kevesebben élnek meg, mint 2012. évben. Az állattartás
megoszlása a következő: lovat 3-mal kevesebben, tehenet ugyanannyian ( 5 fő) tartanak,
sertéssel 23-mal kevesebben foglalkoznak, baromfi, nyúl 87-tel kevesebb háztartásban van.
A településrészen helyben 8 fővel dolgoznak többen, Szentgotthárd központi részén 97 fővel
kevesebben dolgoznak, más településen pedig 29 fővel kevesebben találtak munkát.
Felsőfokú végzettséggel 11 fővel kevesebb rendelkezik.
Idegenforgalomból továbbra sem él meg senki.
A településrészre az utóbbi években 2 fővel többen költöztek be és senki nem költözött el , a
2012.évi 6 fős adattal szemben.
Összegzés:
A városrészek kapcsán érdekesnek gondoltuk azt ,hogy képünk legyen a népesség
összetételéről, a ki és beköltözés arányáról, illetve arról, hogy élnek. hol dolgoznak, hányan
tudnak helyben a városrészen megélhetést találni, mennyiben tudják kihasználni a
településrészeken még meglévő azon előnyöket, amelyeket a háztáji mezőgazdálkodás jelent
illetve mennyien használják ki a szintén helyben, a városrészen meglévő idegenforgalom
nyújtotta lehetőségeket, végzettségük összetételéről.
- Összességében látható, hogy több településrészen csökkent a nyugdíjasok száma, a korábbi
évekhez képest és csökkent ugyanúgy az eltartottak (elsősorban a gyermekek) száma.
- Az is látszik, hogy a munkanélküliség a becslések szerint is csökkent az összes városrészen,
s lehet akár a városban magában, akár Szentgotthárdon kívül munkát találni.
- Tovább csökken a mezőgazdálkodás jelentősége is. Egy városrészen sem nőtt a főállású
gazdálkodást folytatók száma. Már nem meglepő, hogy a településrészeinken is szinte
eltűntek a lovak és tehenek, de nagyjából a sertéstartás is felszámolódott az elmúlt négy
évben.
- Nem látszik növekedés a településrészeken az idegenforgalom területén sem: nem nőtt azok
száma, akik fantáziát látnának ebben az ágazatban. Ennek az volna a jelentősége, hogy
településrészi ipar, szolgáltatás híján némi mezőgazdálkodás illetve az idegenforgalomban a
vendéglátás – szoba kiadás lehetne helyben végezhető tevékenység.
- Összességében a városrészeken kevesebb felsőfokú végzettségű személy él. Viszont aki itt
letelepedett, az nem költözik el.
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II.
A városrészeken az elmúlt négy évben történtek: irányok, trendek:
2012 és 2016. között jelentősebb beruházások, fejlesztések a településrészeken a következők
voltak.:
- Farkasfán elkészült a Kultúrház belső felújítása, folyamatban van a vizesblokk javítása.
- Máriaújfaluban a csatornaépítésnek többször is nekifogott volna a testület, s végre a kedvező
pályázat révén idén elindulhat annak kivitelezése.
- Rábafüzesen a német nemzetiségi önkormányzat közreműködésével elindulhat a Hianz
tájház kialakítása.
-Rábatótfalun ravatalozó épült.
- Jelentős útfelújítás történt több városrészen – különösen Rábafüzesen, Rábatótfalun, Zsidán.
- Rábakethelyen, Rábatótfalun a vízelvezetés kialakítása érdekében történtek előrelépések,
történnek fejlesztések.
- Jakabházán számottevő fejlesztés nem volt.
- A településrészek támogatására olyan alap állt rendelkezésre ebben az időszakban, mint a
2011-ben bevezetett Civil Alap amiből végül a településrészek is részesülhettek.
-. Folytatódott a civil szervezetek erősödése a településrészeken is ami több helyen is a
mindennapi közösségi élet fellendülését jelentette az egész városrészre vonatkozóan. Ma már
kettő kivételével minden településrészen van olyan civil szervezet amelyikre a mindennapi
életben több területen is elsőként lehet számítani – jelenlétük pedig a városrészen is
meglátszik.
III.
A lehetséges teendők:
A településrészek által megfogalmazott főbb feladatok, javaslatok:
Farkasfa:
-

Kultúrház vizes blokk építése.
Az iskola épület végleges funkciójának eldöntése és megvalósítása.

Jakabháza:
-

Elkerülő út megépítése.
8-as út új burkolata.
Szennyvízelvezetés megépítése.
Művelődési Ház bővítése vizesblokkal.
Tűzoltószertár sorsának rendezése.

Máriaujfalu:
-

Szennyvízelvezetés megvalósítása.
Kultúrház felújítása.
Zárt árokrendszer kiépítése.
Úthálózat, járda felújítása.

Zsida-Zsidahegy:
-

Vízelvezetés. (Patak és árkok tisztítása),
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-

Temető környékének rendezése. (Parkoló kicsi)
Jó Pásztor (Brenner) kápolna kiszolgálása érdekében parkoló kialakítása

Rábakethely:
-

Duxler u. vizesárokban megfelelő vízelvezetés kialakítása,

-

Ravatalozó, temető rendbetétele,

-

Brenner János tér díszburkolása,

-

Templom parkoló szilárd burkolása,

-

Kethelyi laktanya épületének rendbetétele,

-

Járda (Kethelyi u.) felújítása,

-

Közút (Kethelyi u.) felújítása,

-

Városrészi utak állagmegőrzése,

-

Kethelyi templom környékének parkosítása,

-

Járható út kiépítése a Rábakethelyi templom ás a Jó Pásztor (Brenner) kápolna között,

-

Templom díszkivilágítása,

-

Túra útvonal kiépítése Máriaújfalusi tóhoz, Rába parthoz,

-

Templom dombra kilátó újjáépítése.

Rábafüzes:
-

- Támogatási igényt nyújtottak be több városrészen megvalósuló program
finanszírozására,

-

- A veszélyes fák kivágását, elhanyagolt területek karbantartását
szorgalmazzák.
- Útjavítást, vízelvezetést, temető bejárat aszfaltozása, temető belső utak
kavicsozása.

-

- Rendezési tervhez adtak javaslatokat.

-

- Csatornajavítás szükséges az óvoda épületén és a buszmegállón.
- Busz megálló kialakítása az Alkotmány utca elején.

-

- Hienz síremlékekből sírkert kialakítása.

Rábatótfalu:
-

Utak állagának megóvása.

-

Kerékpárút megépítése.

-

Mezőgazdasági és egyéb területek csapadékvíz elvezetése.

-

Önkormányzati területek tisztántartása.
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-

Klub-könyvtár felújítása.

Összegzés:
- Továbbra is figyelemmel kell lenni a településrészeink elkülönült helyzetére és külön
érdekeire. Éppen ezért meg kell tartani a településrészi önkormányzati rendszert a
továbbiakban is.
- A még meg nem valósult beruházások, közműépítések megvalósulását továbbra is figyelmet
kell fordítanunk.
- A településrészek közösségi tereinek kluboknak, játszótereknek, stb megtartása, lehetőség
szerinti korszerűsítése és fejlesztése. A közösségi létesítmények, elsősorban a klubok
működtetésébe az ott élők közösségeinek bevonása továbbra is célunk kell, hogy legyen. ,
- Településrészen működő civil szervezetekkel való összefogás további erősítése
- Településrészi önkormányzataink részére is hozzáférhető pénzbeli támogatás továbbra is
történő biztosítása
Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képvisel testülete a Településrészek helyzetének
vizsgálata című előterjesztést elfogadja. Elrendeli, hogy ezt a témát a továbbiakban is
napirendre kell tűzni.
Egyben megköszöni a településrészi önkormányzatok elnökeinek és tagjainak eddig végzett
eredményes munkáját.
Határidő: 2020. évi júniusi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szentgotthárd, 2016. június 16.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Beszámoló az intézményekben az önkormányzat által folytatott
munkákról, különös figyelemmel az önkormányzattal, SZET-tel,
egyéb szolgáltatókkal (pl.: takarítás) való együttműködés
tapasztalataira
BESZÁMOLÓ
a Képviselő – testület 2016. jűnius 29-i ülésére
Tárgy: Beszámoló az intézményekben az önkormányzat által folytatott munkákról különös
figyelemmel az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal (pl.
takarítás) való együttműködés tapasztalataira.
Tisztelt Képviselő – testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata sok, törvényben előírt kötelező feladatot lát el átfogva
az emberi élet számos aspektusát. Kötelező feladataink között olyanok is vannak, melyek
külön szervezetet hozunk létre (intézmények) ls a fekadatot ezek a szervezetek látják el. Az
intézmények azonban valamilyen közfeladat szakmai oldalát csinálják. Azokat a feladatokat
amelyekről most lesz szó elsősorban nem az intézmények szervezik és oldják meg, hanem az
önkormányzat mint a közfeladatot ellátó szervezet biztosít az intézmények számára. Tehát a
rendszer ma olyan, hogy élesen elkülönülnek az intézményi szakmai feladatok és a szakmai
munka kiszolgálására való egyéb feladatok. Az előbbit az intézmények szervezik teljes
jogkörrel, az utóbbit az önkormányzat igyekszik megoldani.
El kell mondani, hogy nem volt ez mindig így. Korábban az intézmények egy részében az
intézményvezetők maguk voltak felelősek valamennyi, a napi munkát kiszolgáló egyéb
feladat ellátásáról is. Takarításról, épületfenntartásról, karbantartásról, a közmű
szolgáltatókkal való szerződéskötésről, az étkeztetésről.
Szentgotthárdon ezt a rendszert a 2000-es évtized elején kezdtük átalakítani. Először a
közétkeztetés lett kiszervezve, később a takarítás és a karbantartás. Még később került sor az
épületüzemeltetés utolsó elemeinek az intézmények kezéből történő kivételére. .
A létrejött új rendszernek a legnagyobb előnye az amivel a beszámolót kezdtük, hogy az
intézményeknek nincs más feladatuk mint a szakmai munka szervezése. A többi szervezés
nem az ő feladatuk. Az átszervezett rendszer úgy működik, hogy egyes tevékenységeket az
önkormányzat kiszervezett külső cégek felé (közétkeztetés, takarítás), de sok mást saját
cégével old meg ami a kiszervezésnek egy sajátosabb formája.
2013. után ez a képlet tovább árnyalódott amikor is az oktatási intézmények közül az iskolák
állami fenntartásba kerültek, az épületüzemeltetés viszont megmaradt az önkormányzatoknál.
Szentgotthárdon ez kedvezőbben alakult több más településnél hiszen az önkormányzat az
állami intézmények épületeinek jó üzemeltetője volt mivel a közműszámlákat sok más
településtől eltérően rendben kifizette, folyamatos napi kapcsolatot alakított ki az iskolák
vezetőivel és biztosította mindazokat a feltételeket melyeket egy épületüzemeltetőtől el lehet
várni. A nem oktatási intézményeknél talán ugyanezek a megállapítások szintén elmondhatók.
Intézmények karbantartása (felújítása) :
A szentgotthárdi intézmények karbantartási munkáit éves vállalkozói megállapodás alapján a
SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő kft látja el. A szerződésben felsorolt
intézmények : SZEOB Játékvár Óvoda, SZEOB Tótágas Bölcsőde, Arany János Általános
Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Takács Jenő
zeneiskola, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szakorvosi rendelő Hunyadi u,
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Háziorvosi rendelő Rákóczi u, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal, Művelődési Ház, Színház, Városi Gondozási Központ.
Az intézményekben a szerződés szerint gondoskodni kell a SZET kft-nek a felmerülő
karbantartási (épületek állagmegóvásával kapcsolatos tevékenység : lakatos, asztalos, víz- és
fűtésszerelő, festő, villanyszerelő munkák) továbbá az évi rendszeres állagmegóvási feladatok
ellátásáról. A konkrét intézményi feladatokat (épület karbantartás, állagmegóvás, kisebb
javítások, anyagmozgatási munkák, udvartakarítás, fűnyírás, síkosság mentesítés) a
Megállapodás 2-8 függelékei tartalmazzák. A megbízási díj havi 1.010.498,- Ft + ÁfA
összesen 1.283.333,- Ft.
Energetikusi feladatok ellátása:
Az önkormányzat felismerve az energetikai feladatok, az odafigyelés és a takarékosság
fontosságát városi energetikust foglalkoztat aki folyamatos jelenlétével sokat segít az
intézémnyeknek is a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében. Megállapodás rendelkezik
a városi energetikusi feladatok ellátásáról is, melynek megbízási díja 90.000,- Ft/hó + ÁFA,
összesen 114.300,- Ft/hó. A városi energetikus feladata az intézmények
energiafelhasználásának optimalizálása.
Sajnos az intézményeink állaga – kevés kivétellel – az elmúlt éves során alapvetően pénzügyi
okokból elmaradt karbantartások és felújítások miatt, erősen leromlott, felújításuk tovább már
nem odázható.
Intézmények takarítása :
A szentgotthárdi önkormányzati intézmények (kivéve a SZEOB Játékvár Óvoda és SZEOB
Tótágas Bölcsőde, ahol 1+3 fő saját személyzet látja el a takarítási feladatokat) takarítását
2011. évtől többször módosított vállalkozási szerződéssel a Jánosik és Társa kft látja el. A
módosítások során kikerült a szerződésből a III. Béla Szakképző Iskola és bekerült a Hunyadi
úti kollégium. A Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola négy intézményén kívül további hat intézményben ( Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Szakorvosi rendelő
Hunyadi u, háziorvosi rendelő Rákóczi u, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum,
Kollégium) takarít a Jánosik és Tsa kft. Az összesen 13.220 m2 felület takarítását Soós
Krisztián helyi munkavezető irányításával 22 fő takarító végzi. Technikai felszereltségük
megfelelőnek mondható. A havi 2.429.698,- Ft + ÁFA díjért végzett takarításban a hivatal és
az orvosi rendelők kivételével évi egyszeri ablaktisztítás szerepel, ami kevésnek mondható.
Az Arany János és a Széchenyi István Általános iskolában a vizesblokkok, közös helyiségek
folyamatos takarításához a takarítószemélyzet létszáma esetenként nem megfelelő.
Az intézmények részéről többször előfordul a takarítással kapcsolatos panasz, főleg az 1-4
évfolyamos Arany János Általános Iskolában. A fő kifogás a kisgyerekek által – nem mindig
megfelelően használt – vizesblokkok, folyósok takarítása. A takarítás minőségét nagyobb
létszám beállításával és egy főnek a folyamatos helyszínen tartásával lehetne megoldani. A
Jánosik kft a felmerült folyamatos vizesblokk takarítási igényt csak plusz két fő
alkalmazásával tudná megoldani, ami a költségei növelésével járna, ez esetben a vállalkozási
szerződést módosítani kívánná.
A takarítás minőségének problémáját a nem megfelelő munkát végző takarító személyzetet
idézi elő. A vállalkozó munkavezetője ilyen esetekben a vállalkozási szerződésben szereplő
alacsony vállalási ár miatti alacsony munkabéreket és a szentgotthárdi munkaerő hiányt
okolja.
A tényszerűséghez tartozik, hogy magasabb színvonalú takarításhoz és a vizesblokkoknál
elvárt folyamatos takarításhoz magasabb műszaki tartalom tartozik, melynek költségvonzata
is van. Mindezek a szerződés módosításával és magasabb vállalási árral járnának.
Közétkeztetés szervezése
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A közétkeztetési feladatokat közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltatóval oldjuk meg.
A legutóbbi közbeszerzési kiírás győztese a Just Food kft. A cég készítet egy beszámplót ami
a Beszámoló 1. számú melléklete.
A szolgáltatóval az önkormányzat napi kapcsolatban áll, havi – kéthavi rendszerességgel
pedig egyeztetési lehetőséget biztosít az intézmények vezetői és a szolgáltató képviselői
között.
A szolgáltatás megfelelően működik, panasz súlyosabb kifogás nem érkezik az intézmények
vezetőitől.
Azt ma nem lehet tudni, hogy ez a közszolgáltatás megmarad-e az önkormányzatnál vagy
igaza lesz azoknak akik a közétkeztetés állami kézbe való átvételéről beszélnek és a feladat
állami kézbe kerül amitől hatékonyabb, olcsóbb és egyszerűbb lesz e feladat elvégzése is.
Végezetül a jövőre vonatkozóan készítettünk egy igényfelmérést az intézményeink részéről
ami a legfontosabb igélnyeket megmutatja. Ez azért is jó, mert a tervezéskor majd ezek az
igények lesznek amelyekhez a forrást biztosítani szükséges.
Intézményeink javasolt felújítási, karbantartási igényei :
Arany János Általános Iskola:
16 db tanterem, szaktanterem: 8 db, könyvtár, irodák
 az épület teljes felújítása: tető héjazat csere, nyílászárók cseréje, hőszigetelés,
homlokzat felújítás
 a könyvtár laminált padló készítése, a helyiség festése
 az udvaron álló fedett”biciklitároló épület” felújítása, mert szeretnénk azt tanóra,
ill. játékos foglalkozás tartására is alkalmassá tenni,
 folyosók, tantermek teljes festése
 a tornaterem nyílászáró cseréje

Széchenyi István Általános Iskola:
16 db tanterem, szaktanterem: 8 db, könyvtár, irodák
 tornaterem, konyha, aula épületrész felújítása: nyílászárók cseréje, hőszigetelés,
homlokzat felújítás
 tornaterem öltöző, vizesblokk teljes felújítása
 osztálytermek festése, parkettázása, ajtócseréje
 folyosók hiányos, töredezett falburkolat eltávolítása, festése
 lépcsőház festése, lépcsőkorlát festés
 Kerékpártároló kialakítása
 Aula padozat burkolójának javítása, rácsok festése, reflektorok pótlása, álmennyezet
cseréje
 Sportudvar és az iskola környékének folyamatos gondozása
 fűtéskorszerűsítés
Vörösmarty Mihály Gimnázium:
12 db tanterem, szaktanterem: 11 db, könyvtár, irodák 6 db





az épület felújítása: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, homlokzat felújítás
régi épület utólagos vízszigetelése, érintett helyiségek padló vízszigetelése, padozat
cseréje, teljes festés (iroda helyiségek, folyosó, lépcsőház stb.)
a régi épület termeiben a parketták csiszolása és lakkozása
tantermek és laborok festése
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vizesblokkok felújítása
a fizikai előadó és szertár felújítása
a tornaterem öltözőiben a vizesblokk felújítása
a tornaterem parkettázása
a tantermek, szaktantermek, laborok világításának korszerűsítése, neonok cseréje
bejárati ajtók festése, javítása
tantermek ajtainak cseréje
8 db interaktív tábla karbantartása, felülvizsgálata és javítása és a hozzátartozó
projektor égők cseréje

Takács Jenő Zeneiskola:
 aula, a lépcsőház félemeletig vezető része, földszinti tantermek festése
 homlokzat felújítás
 helyiségekben (tanterem, irodák) a parketták csiszolása és lakkozása
SZEOB Játékvár Óvodája:
 az épület felújítása: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, homlokzat felújítás, villamos
hálózat felújítása
 elmaradt gyermek vizesblokk + öltöző felújítása
 udvar térkövezése
SZEOB Tótágas Bölcsőde:
 játszóudvar térkövezése
Határozati Javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete a „Beszámoló az
intézményekben az önkormányzat által folytatott munkákról különös figyelemmel az
önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal (pl.
takarítás) való együttműködés
tapasztalataira” című testületi anyagot megismerte, az aban foglaltakat elfogadja.
Felelős: a közlésért Huszár Gábor polgármester
Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
Határidő: azonnal
Szentgotthárd, 2016. június 22.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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JustFood Kft.

Központi iroda
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 7.
Huszár Gábor polgármester és
Szentgotthárd Város Képviselőtestülete részére
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Tárgy: Beszámoló a Justfood Kft. tevékenységéről
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!
A szentgotthárdi közétkeztetéssel kapcsolatos, 2015. szeptember 8-án lezajlott rendszeres
megbeszélésen elhangzott kérésnek megfelelően a Justfood Kft. elmúlt másfél éves
munkájáról az alábbiakban tájékoztatást adjuk.
Általános információk
A Justfood Kft. 2014. márciusában kezdte meg Szentgotthárd város közétkeztetési
feladatainak ellátását. Kezdetektől fogva az volt célunk, hogy a szülők és a megbízó
intézmények részéről mutatkozó fokozott minőségi és mennyiségi elvárások mellett az akkor
már körvonalazódó, idén szeptembertől életbe lépett szigorú jogszabályi változásoknak
megfelelő módon végezzük a munkánkat.
Ennek értelmében a közétkeztetési rendszert az alábbiak szerint alakítottuk át:











Új beszállítóink – egy őrségi cég kivételével – szentgotthárdiak vagy kistérségbeliek,
ennek köszönhetően jelentős mértékben emelni tudtuk a jó minőségű, friss
alapanyagok arányát: nem, vagy csak minimális mértékben használunk fagyasztott
húst, UHT tejtermékeket, heti több alkalommal vásárolunk friss zöldárut.
Új, a korábbi munkahelyén már bizonyított élelmezésvezető felel a szakmai
munkáért.
Az étlapok és a diétás étrendek kialakításában szakképzett dietetikus segíti
szakembereink munkáját.
Áttértünk a legprofibb magyar étrendtervező, nyersanyag- és készletkezelő szoftver
használatára.
A szabályozás értelmében kötelező a napi háromszori étkezés esetében:
- 2 adag zöldség vagy gyümölcs, ebből legalább egy nyers kell, hogy legyen
- 3 dl tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kálcium tartalmú tejtermék
Nyersanyagként bevezettük az olajos magvakat.
Az étrendnek minden nap legalább 1 alkalommal teljes kiőrlésű pékárut kell
tartalmaznia.
Bevezettük a vadhús és marhahús fogyasztását.
30 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú húst, 23 % alacsonyabb zsírtartalmú
húskészítményt lehet használni.
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Halat, olajos magvat 10 élelmezési nap alatt legalább 1 alkalommal kell adni.
Kizárólag min 50%-os gyümölcslevek vagy gyümölcsteák adhatók.

Úgy ítéljük meg, hogy az új közétkeztetési rendszer bevezetése és az új alapanyagok,
receptúrák fokozatosság elvét követő módon étrendbe építése mostanra sikeresen
megtörtént. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hagyományos ízekhez szokott vendégeink
nehezebben fogadták, fogadják el az ilyen jellegű változásokat, de hiszünk abban, hogy a
jogszabályi előírásoknak megfelelő étkezés az egészséges életmódot szolgálja.

Létszámadatok
A szentgotthárdi közétkeztetési rendszerben résztvevő étkezők száma hónapról-hónapra ill.
hétről-hétre változik. Azért, hogy a tendenciák másfél év távlatában jól láthatók legyenek, az
alábbi táblázatban kerekített havi átlagadatokat közöltünk.

2014. március
átlag/nap

2015. szeptember
átlag/nap

Szociális étkeztetés
Reggeli

10

10

Ebéd

130

150

Reggeli

45

35

Tízórai

45

35

Ebéd

45

35

Uzsonna

45

35

Tízórai

190

200

Ebéd

190

200

Uzsonna

180

190

Bölcsőde

Óvoda

Óvoda és bölcsőde dolgozók
Ebéd

12

25

Arany iskola (7-10 éves)
Tízórai

120

165

Ebéd

320

325

Uzsonna

120

165

Arany iskola (10-14 éves)
Tízórai

10

10
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Ebéd

10

10

Uzsonna

10

10

Arany iskola (gimnazisták és szakiskolások)
Ebéd

15

40

30

50

Arany iskola dolgozók
Ebéd

Széchenyi iskola (10-14 év)
Tízórai

20

25

Ebéd

90

125

Uzsonna

20

25

Széchenyi iskola (gimnazisták és szakiskolások)
Ebéd

20

90

Széchenyi iskola dolgozók
Ebéd

15

40

Reggeli

20

20

Vacsora

20

20

Kollégium

Összességében megállapítható, hogy a Justfood Kft. szolgáltatási ciklusa alatt jelentősen
emelkedett az étkezők száma. Van néhány intézmény, ahol a szolgáltatást igénybe vevők
létszáma nem elsősorban az étel minőségétől, hanem a gyerekek létszámától függ. (Bölcsőde
pl.)
Foglalkoztatottak, munkaszervezés
Cégünk vállalta az előző szolgáltatótól átvett dolgozók jogfolytonos alkalmazását.
Mindenkinek biztosítottunk munkalehetőséget, aki továbbra is a közétkeztetésben kívánt
dolgozni. Kijelenthetjük, hogy a cég méretéhez képest nagyon alacsony számban voltunk
kénytelenek megválni alkalmazottunktól, ugyanakkor jó néhány új belépő segíti munkánkat.
Általánosságban elmondható, hogy munkatársaink jó munkahelyi légkörben, összetartó
kollektívaként végzik munkájukat.
A közétkeztetési szerződésben leírtaknak megfelelően elvégeztük a konyhák összevonását,
átszervezését:



A kollégium főzőkonyháját megszüntettük, az ebéd menü elkészítését és
felszolgálását a Széchenyi iskola és Arany iskola konyhája végzi.
Összevontuk a Játékvár óvoda és a Tótágas Bölcsőde konyháját, a menüket a
Bölcsőde felújított konyhájában készítjük el.
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Foglalkoztatottak létszáma
a szentgotthárdi szolgáltatási területen
Konyhai alkalmazottak
Óvoda, bölcsőde
Kollégium
Arany iskola
Széchenyi iskola

5 fő
1 fő
7 fő
9 fő

Irodai alkalmazottak

3 fő

Külső szakértők

2 fő

Fejlesztések
A konyhahelyiségek és ebédlők állagmegóvásával, felújításával, fejlesztésével, valamint az
Önkormányzat tulajdonában álló eszközök javításával, korszerűsítésével kapcsolatban
folyamatosan merülnek fel teendőink és költségeink.
A teljesség igénye nélkül fontosabb elvégzett fejlesztés:
 A Széchenyi iskola konyhájában felújítottuk a főzőüstöket, így hosszabb időre
biztosítottuk az üzembiztos és balesetveszély mentes működés feltételeit.
 5 db hűtőszekrényt vásároltunk.
 Kicseréltük az evőeszközök jelentős részét.
 Felújítottuk a sütőkemencék elektromos vezérlését.
 A HACCP előírásoknak megfelelően átalakításokat végeztünk valamennyi
konyhánkban.
 Új munkaruhát és munkavédelmi cipőket vásároltunk munkatársainknak.
 Elindítottuk a justfood.hu internetes oldalt, amelyen intézményenként követhetőek az
aktuális és a következő heti étlapok, valamint a napi menüajánlat. Megtalálható
továbbá az összes fontos információ, ami segítséget nyújt szolgáltatásaink
igénybevételéhez.

Társadalmi szerepvállalás
Erőnkhöz mérten támogattuk és a jövőben is támogatni fogjuk a diák sportéletet és a civil
kezdeményezéseket.


Az Arany és a Széchenyi iskola étkezőjének festésének és az új függönyök beszerzésének
költségét cégünk vállalta.




A Vörösmarty Gimnázium megújult terére padot vásároltunk
A szentgotthárdi diáksportot egy komplett mezgarnitúrával támogattuk, melyet Labritz
Béla alpolgármester úr adott át az ünnepélyes tanévnyitón
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A fent felsorolt nagy értékű fejlesztések és adományok mellett támogattuk az alábbi
rendezvényeket is:
 Gyermeknap az oktatási intézményekben
 Iskolai és óvodai Húsvét
 Csörötneki halászléfőző verseny
 Zsidai falunap
Az Önkormányzat és a Justfood Kft. által közösen végrehajtott fejlesztések
2014. december 12-én levélben kezdeményeztük a közétkeztetési szerződésben előírt (és
általunk befizetett) bérleti díj fejlesztésekre történő átütemezését.
Ennek eredményeként az Arany iskola étkezőjében elhasználódott, balesetveszélyes székek
cseréje megtörtént, a székek természetesen az Önkormányzat illetve az iskola tulajdonába
kerültek.
Az Önkormányzattal közösen, jelentős kedvezménnyel (385 Ft/adag) biztosítottuk diákok
számára az ebéd menü szolgáltatás igénybevételét a nyári vakáció időszakában.
Együttműködés a megbízóval és az intézményekkel
A szolgáltatás 2014. márciusi elindítása óta havi-kéthavi rendszerességgel konzultációt
tartunk a meghízó és az intézmények vezetőivel ill. képviselőivel. Az ilyenkor elhangzó
kéréseket és esetleges minőségi kifogásokat kiemelt prioritással kezeljük, és kivétel nélkül
igyekszünk megnyugtató módon megoldani azokat.
Hasonló hozzáállást tapasztalunk ugyanakkor a megbízó részéről is, beleértve a különböző
intézmények, műszaki és gazdasági iroda illetékességébe tartozó kérdéseket.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testület!
Cégünk továbbra is elhivatott abban, hogy Szentgotthárdon a gyermek- és a szociális
étkeztetésben egyaránt finom, egészséges és tápláló ellátást nyújtson. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy munkánkat továbbra is a nálunk étkezők lehető legnagyobb
megelégedésére végezzük és a változó piaci körülmények ellenére is egységes és
kiszámítható színvonalon nyújtsuk a szolgáltatást.
Bízunk a Testület és a Hivatal továbbiakban is konstruktív és segítő hozzáállásában, valamint
az intézményekkel változatlan formában megmaradó kiváló munkakapcsolatban.

Kelt: Szentgotthárd, 2015. szeptember 15.
Tisztelettel:

Nagy Bálint
ügyvezető
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