TARTALOMMUTATÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2016. évi díjai.
Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődében.
Értéktár Bizottság tájékoztatója.
Támogatási szerződések elfogadása.
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának
véleményezése.
Mobil lelátó vásárlás.
Az Arany János Általános Iskola felújításának pályázati lehetősége.
Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással.
Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő szerviz út közlekedési
helyzete.
SZMSZ módosítása.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe
foglalása.
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és
a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen.
Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatok
Szentgotthárdon 2016.
Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása.
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról.
Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések
áttekintése. Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról
illetve gazdaságélénkítő stratégia aktualizálása.
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2015.
évi munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2016.
évben. 2016. évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket
támogató alap szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
Az Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata és módosítása. Beszámoló az
egészségügyi ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai.
„A Város Képe”: városépítészet, zöld területek, sétáló utak, sétányok, parkok,
játszóterek, közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2016. évi díjai

Tisztelt Képviselő-testület!
A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A
fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi
Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2016. évre az
intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1.sz. és 2.sz. mellékletben található javaslatot
teszi.
I.

A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA:

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati
rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első
alkalommal minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint
(szeptember hónap). A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) 115 § (1)-(8) bek alapján kerül meghatározásra az intézményi
térítési díj.
Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április
1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként
kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az
intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege
önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető,
illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha
az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően
a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.)
VÁLTOZÁS a házi segítségnyújtás vonatkozásában:
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2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi kör
került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A Házi segítségnyújtás szakmai
tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a térítési díjra vonatkozó szabályok is.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.(II.17.)
Korm. rendelet
- 12. § alapján „a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi
gondozás térítési díjából tevődik össze.
- 3. § (1) b) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat „házi
segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó –
gondozási órára vetítve kell meghatározni. (Megállapította a 419/2015.(XII.23.) Korm.
rendelet 1. §-a és 3. §-a.)
A fentiek alapján - ezt követően - a fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi
térítési díját szociális segítés intézményi térítési díjban és személyi gondozás intézményi
térítési díjban is meg kell határozni.

Tájékoztatásul: a 2016. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a
feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ
109.000.-Ft
55.360.-Ft
188.500.-Ft

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van (
normatív támogatás ), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2016. december 31-ig
rendelkezünk finanszírozási szerződéssel.
Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2015.) évben a Gondozási Központ intézmény által nyújtott
szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól:
SZOLGÁLTATÁS

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
közösségi pszichiátriai ellátás
idősek klubja

FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS)
HOZZÁJÁRULÁSA 2015. ÉVBEN A
SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉHEZ
16.826.000.30.250.000.5.591.000.13.903.000.9.501.000.36.770.000

A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a
személyi térítési díjat.
II.

A 2016. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A 2016. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek
meghatározására törekedtek, amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de
tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a
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szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra kötött
finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók teljesülése szempontjából sem
mellékesen.
A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a
szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat
tartalmazza:

SZOLGÁLTATÁS

Étkeztetés

szállítás nélkül
szállítással

Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
szociális segítés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támogató személyi segítés
szolgálat
szállítá szállítás
si
kmdíj
heti
rendszer
es
szállítás
munkaid
őn túl,
ünnepna
pokon
Idősek
szolgáltatás étkezés
klubja
nélkül
(tartózkodás)
+ ebéd
+ reggeli

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

450,Ft/adag
480,Ft/adag
600,Ft/óra
-

480,Ft/adag
580,Ft/adag
750,Ft/óra
-

510,Ft/adag
605,Ft/adag
850,Ft/óra
-

540,Ft/adag
640,Ft/adag
900,Ft/óra
-

570,Ft/adag
680,Ft/adag
950,Ft/óra
-

600.Ft/adag
720.Ft/adag
1.000.Ft/óra
-

40,Ft/nap
460,Ft/óra
70,Ft/km
50,Ft/km

60,Ft/nap
560,Ft/óra
85,Ft/km
60,Ft/km

70,Ft/nap
600,Ft/óra
100,Ft/km
70,Ft/km

80,Ft/nap
650,Ft/óra
110,Ft/km
80,Ft/km

90,Ft/nap
700,Ft/óra
120,Ft/km
90,Ft/km

100.Ft/nap
750.Ft/óra
130.Ft/km
100.Ft/km

2016.
évre
javasolt
620.Ft/adag
750.Ft/adag
1.000.Ft/óra
500.Ft/óra
100.Ft/óra
750.Ft/óra
130.Ft/km
100.Ft/km

Emelés
mértéke

80,Ft/km

90,Ft/km

110,Ft/km

120,Ft/km

130,Ft/km

150.Ft/km

150.Ft/km

0%

150,Ft/nap

160,Ft/nap

170,Ft/nap

170,Ft/nap

180,Ft/nap

190.Ft/nap

190.Ft/nap

0%

450,Ft/adag
230,Ft/adag

480,Ft/adag
230,Ft/adag

510,Ft/adag
250,Ft/adag

540,Ft/adag
250,Ft/adag

570,Ft/adag
250,Ft/adag

600.Ft/adag
250.Ft/adag

620.Ft/adag
250.Ft/adag

3,3%

3,3%
4,41%
0%

0%
0%
0%
0%

0%

A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény az étkeztetéssel kapcsolatban – szoc. étkeztetés
szállítás nélkül, szoc. étkeztetés szállítással és az idősek klubjában biztosított ebéd eseténjavasolt emelést, a többi szolgáltatásnál NEM javasol emelést a 2016. évre.
„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ:
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem
rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási
díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az
intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat heti
rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2016. évben a díj változatlan
formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény. A támogató szolgálat személyi
segítés esetében – mivel a jogszabályi változás az eddigi rászorultak esetében megszorításokat
eredményezhet – az intézmény csökkentést javasolt, hogy aki esetleg szociálisan rászorult
körből kiesik, a szociálisan nem rászorultak körében még igénybe vehesse a szolgáltatást. A
támogató szolgálat szállításánál javasolt díjemelést az intézmény, az is mindösszesen 5, 88%os. (A szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a fenntartó csak határozatban
állapíthatja meg, rendeletet nem alkot.)

2012.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató
szolgálat

személyi segítés
szállítási
kmdíj

szállítás
heti rendszeres
közoktatási
intézménybe
szállítás esetén

285,Ft/nap
935,Ft/óra
120,Ft/km
70,- Ft/km

2013.

295,Ft/nap
1020,Ft/óra
140,Ft/km
80,Ft/km

2014.

2015.

405,Ft/nap
1.490,Ft/óra
150,Ft/km
90,Ft/km

250.-/nap
1.500.Ft/óra
170.-Ft/km
100Ft/km

2016.
évre
javasolt
250.Ft/nap
1.000.Ft/óra
180.Ft/km
100
Ft/km

Idei
emelés
mértéke
0%
-150%
5,88%
0%

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a
mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó
törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a határozati javaslatban
megfogalmazottak egyelőre csak javaslatok a Társulási Tanács felé. A Társulási
Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó
Társulás jóváhagyását követően – rendeletalkotás céljából – 2016. áprilisában újra a
Képviselő-testület elé kerül az anyag.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
és javaslatot tenni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
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1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások 2016. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a mellékletben
meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2016. áprilisi testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2016. március 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. sz. Melléklet

Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Üsz: 77/2016.

Dr. Dancsecs Zsolt
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

Tisztelt Jegyző Úr!

A 4/2015.(II.26.) ÖKT. Számú rendelet 6. számú melléklete szabályozza a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját.
A fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-ig kell megállapítani.
Intézményünk a Szt. 115. § (1) – től (8) – ig bekezdése alapján a pénzügyi iroda
munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását.
A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2016. évi intézményi és személyi térítési
díjak meghatározását.
A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény fenntartójával
is kérjük jóváhagyatni.

Szentgotthárd, 2016. március 16.

Tisztelettel:
Fábián Béláné
Intézményvezető
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1. ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással:
● Számított intézményi térítési díj: 1405 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 750 Ft/nap/adag→Ebéd: 620 Ft
Szállítási díj: 130 Ft
● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 1160 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 620 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.

A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1 - 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1 - 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

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

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

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

ÁFA

Összes

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

0
10
10
40
60
90
130

C
Ebéd szállítás nélkül
ÁFA
Összesen
Ebéd
Ft/adag
0
0
0
78,74
21,26
100
259,84 70,16
330
354,33 95,67
450
401,57 108,43
510
440,94 119,06
560
488,19 131,81
620

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
● Ebéd szállítással: 29530,08 Ft
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● Ebéd szállítás nélkül: 24490,83 Ft

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díjak
● Számított intézményi térítési díj: 1540 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:
1. szociális segítés: 500 Ft/óra
2. személyi gondozás: 1000 Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A

B

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

Jövedelmi sáv
0
1
- 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
Szociális segítés
Személyi gondozás
0
0
50
300
100
550
200
600
300
800
400
900
500
1000

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 59162,28 Ft

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 515 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: 100 Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 14522,10 Ft
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4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
● Számított személyi segítés óradíja: 4410 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 750 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 880 Ft/km
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
150 Ft/km
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 180 Ft/km
● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Szociálisan rászorultak esetén
A
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Jövedelmi sáv
0
1
- 30000
30001 – 42750
42751 – 57000
57001 – 71250
71251 – 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj: Ft/óra
0
300
420
530
650
700
750

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 34838,09 Ft

6. NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1175 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
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● ebéd: 620 Ft/fő/nap
● reggeli: 250 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 3950 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 190 Ft
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
Sorsz. Jövedelmi sáv
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
1.
0
0
0
0
0
0
0
78,74 21,26
2.
1
- 30000 30
39,37 10.63 50
3.
30001 - 42750 150
157,48 42,52 200
259,85 70,15
4.
42751 - 57000 160
165,35 44,65 210
354,33 95,67
5.
57001 - 71250 170
181,10 48,90 230
401,58 108,42
440,95 119,05
6.
71251 - 85500 180
188,98 51,02 240
7.
85501 196,85 53,15 250
488,19 131,81
190

Bruttó
0
100
330
450
510
560
620

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 24602,5 Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 83,032,5 Ft
Étkezés és tartózkodás együtt: 107635,- Ft

Szentgotthárd, 2016. március 16.

Fábián Béláné
Intézményvezető
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VÁLTOZÁSOK
1. Étkeztetés
Ebéd szállítás nélkül
600 Ft-ról → 620 Ft-ra

Emelés: 20 Ft – 3,3 %

Ebéd szállítással
720 Ft-ról → 750 Ft-ra

Emelés: 30 Ft – 4,41 %

2. Házi segítségnyújtás
1000 Ft – változatlan → személyi gondozás
0 Ft-ról → 500 Ft-ra → szociális segítés

Emelés: 0 Ft – 0 %

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
100 Ft- változatlan

Emelés: 0 Ft – 0 %

4. Támogató Szolgálat
Személyi segítés
750 Ft- változatlan

Emelés: 0 Ft – 0 %

Szállítás
130 Ft- változatlan

Emelés: 0 Ft – 0 %

5. Nappali Idősek Klubja
Reggeli
250 Ft - változatlan
Ebéd
600 Ft – ról 620 Ft-ra
Tartózkodás
190 Ft – változatlan

Emelés: 0 %
Emelés: 20 Ft – 3,3 %
Emelés: 0 Ft – 0 %

Vásárolt élelmezés
JUST FOOD Kft.
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Vásárolt élelmezés ára

Reggeli
Ebéd (normál)
Ebéd (diétás)

2015.01.01-től
286
704
736

2016.01.01-től
295
724
758

Szentgotthárd, 2016. március 16.

Fábián Béláné
Intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Térítési díj meghatározása a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 146.§-151.§-ai alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell
fizetni.
A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több
szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell
meghatározni. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a
gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra
(együttesen gondozásra) és gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza annak
eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, mekkora mértékű térítési díjat határoz meg az adott
bölcsődében.
Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett
gondozási díjat tartalmazza.
Beíratott
gyermekek
száma/év

Gondozási
származó
bevétel

díjból
összes

Gondozási
díjat
fizető gyermekek
száma
/
év
átlagban

Fizetés
alól
mentesülő
gyermekek száma
/ év átlagban
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2012
2013
2014

72
72
75

997.730.-Ft
1.698.695.-Ft
2.300.750.-Ft

51
51
55

21
21
20

2015

70

3.323.610.-Ft

36

34

2012-ben a gondozási díj befizetéséből befolyt összegből az intézmény sószobát alakított ki.
A 2013., 2014. illetve 2015. évben a gondozási díjat az intézmény a játszóudvar
korszerűsítésére, fejlesztésére szerette volna használni, de a fenntartó döntése alapján az
intézményi működés költségvetésébe került beépítésre.
A 2016. ÉV TERVEZÉSE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az
intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2016.
évre:
Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú
mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva
különbözete -> elosztva a férőhelyekkel -> és az ellátási napok számával -> levonva belőle az
étkezési térítési díjat -> a GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét -> ezek alapján a szentgotthárdi bölcsődében
maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1.661,- Ft/fő/nap.
A Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen)
kell a gondozást biztosítani:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket,
- a három vagy több gyermeket,
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára,
- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek.
Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására kettő javaslatot tett, az alábbi
sorrendben:
A. / a gondozási díj kerüljön eltörlésre
B. / a díj ne változzon, maradjanak a jövedelemsávok, a max. mérték 795.- Ft/fő/nap
(lásd: 2. számú Melléklet).
Indokok:
A TAJ alapú jelentés alapján kapjuk az állami támogatást. Ha a szülő a gondozási
díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a bölcsődébe,
úgy nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi összegétől is elesik az
intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb hiányzása esetén.
Amennyiben megmarad a gondozási díj, de változatlan formában és mértékben, akkor
azt kéri az intézmény, hogy a befolyt éves összeget, az éves fenntartói támogatás felett
folyamatosan kapja meg az intézményegység, amit ütemezett, folyamatos
fejlesztésekre fordíthat. A fejlesztési igényt indokolják a 2015. október 25-én a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense által végzett
ellenőrzés megállapításai (3. sz. melléklet), vagyis a tárgyi feltételeket a bölcsődei
nevelés-gondozás szakmai szabályaiban foglaltaknak megfelelően kell kibővíteni
(vízpermetező telepítése, berendezések folyamatos cseréje, szociális helyiségek
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korszerűsítése – utóbbiak az épület felújítás során elmaradtak-, játszóudvar
korszerűsítése, babaházak, játszóasztalok telepítése – melyek hozzávetőleges költsége
több millió forint; vízpermetező kialakítása 1,5 – 2 M Ft( tereprendezéssel ), 4 ajtó
csere az előírásnak megfelelően 900.-e/Ft, homokozó „korszerűsítése” 200.-e/Ft,
tanúsított babaház 300.-e/Ft/db stb.).
Az elmúlt évek születési adatait ismerve az előterjesztés előkészítői is azt javasolják, hogy a
díj összege ne emelkedjen, ezzel is segítve a bölcsődei korosztály gondozását-nevelését,
illetve ezzel talán a beíratott gyermeklétszám emelkedését is elősegíthetjük. Ez nem csak a
bölcsődei felújítási pályázatban vállalt plusz létszám miatt fontos, hanem az állami
„normatíva” miatt is, amelyet idén is a beíratott gyermekek után kap az intézmény.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei ellátás keretében biztosított
nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a
fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a vonatkozó törvényi előírások
figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi
térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni.
A 2016. évi bevételek felhasználása tekintetében az Intézményvezető a játszóudvari
eszközök cseréjét szeretné, illetve az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztálya megbízásából az NCSSZI által 2012-ben kiadott A bölcsődei nevelés-gondozás
szakmai szabályi c. dokumentumban minimális felszerelésként előírt vízpermetező és a
fentebb felsorolt eszközök beszerzését, kialakítását kívánja megvalósítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben a SZEOB
Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni ellátás
tekintetében a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
számára az alábbiakat javasolja elfogadásra:
1.661,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározása 2. számú mellékletben
foglaltak szerinti intézményi térítési díj és kedvezmények meghatározását 2016. május 01.
időponttól alkalmazva, azzal, hogy
- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói
igazolás és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék,
- a 2016. évben befolyt gondozási díjat teljes egészében az éves fenntartói
támogatás felett kapja meg a bölcsődei intézményegység, melyből A bölcsődei
nevelés-gondozás szakmai szabályi c. dokumentumban minimális
felszerelésként előírtakat szerezheti be az intézmény (elsősorban az ellenőrzésnél
megállapított hiányosságokat).
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
Kovács Tiborné igazgató
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban
meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége
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Önkormányzati Társulás döntését követően – a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi
térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.)
önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2016. áprilisi testületi ülés
Felelős : Huszár Gábor, polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások vezető.
Szentgotthárd, 2015. március 21.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosító:036456
Tel.: 94/ 554 – 059, Fax.: 94/ 554 – 069
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu
honlap: www.ovodaksztg.hu

Iktatószám
Tárgy

:
:

Ügyintéző

:

Címzett

:

Szsz/158.-10./2016. sz.
Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a
szolgáltatási önköltség, gondozási díj 2016. évi megállapításához,
illetve kérelem a gondozási térítési díjból származó bevétel
felhasználásához.
Kovács Tiborné és Dr. Dancseczné Kovács Tünde
Dr. Gábor László
Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2016. március havi Képviselő-testületi ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT
rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi
intézményi javaslatot tesszük:
Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához:
A Gyvt. 147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség
és a normatív állami támogatás különbözete.
1. a bölcsőde szolgáltatási költsége, bruttó(2016. évi kiadási előirányzat):
49368 e/Ft
2. éves központi normatív támogatás:
15811 e/Ft
33557 e/Ft
Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj számítási alapja:
33557 e/Ft
A szolgáltatási önköltség számítási módja a jogszabály szerint:
1. 33557e/Ft : 68 (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 493.485
Ft/év/férőhely (bruttó és normatívát nem tartalmaz)
2. 493.485 Ft : 230 nap (a költségvetési törvény szerinti napok száma)=
2.145Ft/nap/férőhely (bruttó)
ebből:
• napi 4x-i étkezési térítési díj(Áfával):
484 Ft /fő/nap
A napi gondozási, intézményi térítési díj :1.661 Ft/fő/nap
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A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési
díjat.
A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
Ezek
alapján
maximálisan
megállapítható
gondozási
térítési
díj:
1.661Ft/fő/nap.
A napi gondozási intézményi térítési díj összege magasabb a tavalyi évben megállapított
összegnél, mivel a központi költségvetésből a normatíva támogatást 32 gyermek után
igényeltük meg, de január hónapban már 40 gyermek után, február hónapban 36
gyermek után tudjuk majd utólag a különbözetet megigényelni, ami plusz bevételként
jelenik meg az intézmény költségvetésében.
Az intézmény érdekeit szem előtt tartva, a kedvezőbb kihasználtság, a nagyobb igénybe
vételi hajlandóság érdekében javaslatunk a következő:
2016. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat:
1.
ne legyen gondozási díj
2.
a díj ne változzon
A javaslat indoklása:
1. A TAJ alapú jelentés alapján kapjuk az állami támogatást. Ha a szülő a gondozási
díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a
bölcsődébe, úgy nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi
összegétől is elesik az intézmény a gyermek havi 10 napnál nagyobb hiányzása
esetén.
2. Amennyiben megmarad a gondozási díj, de változatlan formában és mértékben,
akkor kérjük, hogy a befolyt éves összeget, az éves fenntartói támogatás felett
folyamatosan kapja meg az intézményegység, amit ütemezett, folyamatos
fejlesztésre fordíthat.
A fejlesztési igényt indokolják a 2015. október 25-én a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal ellenőrzési szakreferense által végzett ellenőrzés megállapításai,
vagyis a tárgyi feltételeket a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályaiban
foglaltaknak
megfelelően
kell
kibővítenünk
(vízpermetező
telepítése,
berendezések folyamatos cseréje, szociális helyiségek korszerűsítése – utóbbiak
az épület felújítás során elmaradtak-, játszóudvar korszerűsítése, babaházak,
játszóasztalok telepítése.

Szentgotthárd, 2016. március 21.

Tisztelettel:

Dr. Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető

Kovács Tiborné
intézményvezető

2.sz. Melléklet
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A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2016.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.-

3.sz. Melléklet
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Tájékoztató
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Értéktár Bizottság tájékoztatója

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottság 2013-ban alakult. Az értékek gyűjtését 2014ben kezdte meg a 3 tagú bizottság. 2015-ben az önkormányzat támogatásából nyomtatót, kézi
szkennert vásároltak és elkészült egy online adatbázis is, amely a Honismereti Klub
honlapjára került.
2015 májusig 9 települési érték került be az adatbázisba, s két értéket a megyei adatbázisban
is elfogadtak és bekerült a megyei értéktárba:
- A ciszterek kolostora és a Nagyboldogasszony Plébániatemplom
- A szentgotthárdi csata emlékének ápolása
A Honismereti Klub 2015/2016-os munkatervében további helyi értékek összegyűjtése
szerepelt, amiből 2016. július 28-ára kiállítást tervezünk a Pável Ágoston Helytörténeti és
Szlovén Nemzetiségi Múzeumban.
Ezidáig 40 érték (!) szerepel a települési adatbázisban, amiből további értékeket tervez a
Bizottság felterjeszteni a megyei értéktárba.
Az Értéktár Bizottság egy rövid prezentáció keretében a Képviselő-testületi ülésen mutatja be
az értéktár adatbázist, azzal a céllal, hogy mind a Képviselő-testület, mind a lakosság
értesüljön Szentgotthárd jelentős értékeiről, és további ösztönzést nyerjenek a potenciális
javaslattevők arra, hogy további értékeket javasoljanak az értéktárba.
Tisztelt Képviselő-testület, kérem a tájékoztató meghallgatását!

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Települési
Értéktár Bizottságnak a települési értékek adatbázisáról szóló tájékoztatását megismerte és
köszönetét fejezi ki az eddigi eredményes munkáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Települési Értéktár Bizottság
Szentgotthárd, 2016. március 17.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
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Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

E LŐ T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2016. március 31.-i ülésére.
Tárgy: Támogatási szerződések elfogadása.
Tisztelt Képviselő –testület !
A korábbi évhez hasonlóan az idén is bizonyos önkormányzati feladatokat civil
szervezetekkel kívánunk megoldani, velük kötünk szerződést. .A 2016. évre tervezett
megállapodások a jelen előterjesztéssel kerülhetnek jóváhagyásra.
1.) A városrészek zöldfelületének jobb és gyakoribb karbantartása érdekében kimondta a
Testület, hogy ebbe lehetőség szerint célszerű lenne a településrészi civil szervezeteket is
bevonni. Az eredmények többnyire igazolják, hogy az elképzelés jó volt, a városrészeken
lényegesen nagyobb lett a rend a közterületeken, többször kaszáltak, a civil szervezetek pedig
némi bevételhez jutottak.
Tavalyi évben a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 365.000 Ft-ot(ellátta
továbbá a takarítási és hulladék összegyűjtési feladatokat is),a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 44.000 Ft-ot, a Rábafüzesért Egyesület 6.000 Ft-ot, a
Máriaujfaluért Egyesület 167.000 Ft-ot, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület 80.000 Ft.-ot, a
Rábatótfalui Sportegyesület pedig 37.000 Ft-ot kapott.
A Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 105.000 Ft támogatásban részesült .
2015.júniusától pedig a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete felvállalta
a
Zsidai városrészen a zsidai sportpálya kaszálását 50.000 Ft összeg ellenében.
2016. évben
a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület kaszálásra, takarításra,
hulladék
összegyűjtésére
360.000 Ft-ot
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes kaszálásra 40.000
Ft-ot
a Máriaujfaluért Egyesület kaszálásra, takarításra, hulladék összegyűjtésére
167.000
Ft-ot
a Farkasfa Jövőjéért Egyesület kaszálásra 80.000 Ft.-ot
a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kaszálásra 105.000 Ft-ot
a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesület szintén kaszálásra
50.000
Ft-ot igényelne a feladat.
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Változás a tavalyi évhez képest, hogy Rábafüzesen a Rábafüzesért Egyesület a volt óvoda
területének kaszálását nem vállalta, mert számukra megterhelő a feladat ellátása. E terület
kaszálását az idén a Horgász Egyesületet elvégzi 6.000.- Ft ellenében. .
Összesen a fenti feladatok ellátására az idén 808.000 Ft .-ra lenne szükség, mivel e
szervezetek most is vállalták a munka elvégzését.
A fedezete egyrészt az eseti kaszálás, zöldterület kezelés összegéből , másrészt Jakabháza
hulladékkezelési feladataira a települési hulladék vegyes begyűjtése , szállítása összegéből
biztosított.
2.)2006. évben a Közművelődési Koncepciót is elfogadó képviselő-testületi ülésen ( január
26.) került megtárgyalásra a városrészi klubok helyzetéről és jövőjéről szóló előterjesztés. Az
ezzel kapcsolatosan akkor elfogadott 11/2006. számú Képviselő-testületi határozat kimondta,
hogy Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd
klubhelyiséggel rendelkező városrészein az ott lévő klubokat működtetésre átadja a
településrészeken lakó közösségnek. A városrészi klubok részére e célra klubonként 75.660
Ft-ot biztosítunk.
A városrészi klubok működtetése összesen 453.960 Ft-ot igényelne, hat klub tekintetében.
Fedezete a közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete.
A Képviselőtestület 2013. augusztus 29.-i ülésén a 196/2013.számú határozatával az
Önkormányzat és a Szentgotthárd-térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete közti
Megállapodást a Zsidai Városrészi Kultúrház és sportlétesítmény működtetésére határozatlan
időre módosította, így azt nem kell évente beterjeszteni. A megállapodás fedezete évenként a
költségvetésben közművelődési tevékenység és támogatása (közművelődési klubok) kerete.
A módosításra akkor azért került sor, mert a SZEMLE elnöke kérelemmel fordult hozzánk
azzal, hogy a fenti szerződést hosszabb távra kössék meg, mivel hosszabb távú terveik vannak
az épülettel kapcsolatban és csak ilyen tartalmú szerződéssel tudnak fejlesztésekre pályázni.
A tavalyi évben a Rábafüzesért Egyesülettel a klub tekintetében a megállapodás nem került
aláírásra, mivel az Egyesület nem vállalta fel az épület nyitva-zárva tartásának biztosítását.
Ugyanakkor az Egyesület elnökétől érkezett megkeresés, hogy ez évtől vállalják a feladatot,
csak a bejárati ajtó illetve egy ablak javítását kérik, és megadták a tavaly még hiányzó felelős
nevét is.
Ennek értelmében kérem, hogy a Képviselő – testület a városrészi klubok működtetéséhez
megállapodás következő szervezetekkel való megkötéséhez - járuljon hozzá: Jakabháza
Városrészi Klub esetében: Jakabházi Faluszépítő Egyesület, Máriaújfalu Városrészi klub
esetében: Máriaujfaluért Egyesület, Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért
Egyesület, Rábafüzesi Városrészi Klub esetében: Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui
Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata lenne a szerződő partner.
3. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a közelmúltban felhívást tett közzé civil
szervezetek részére Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék
legalább évi 3 (három) alkalommal történő összegyűjtésére. A 8-as főút környezetében már
évek óta hasonló rendszer működik a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
jóvoltából.
A jelenlegi felhívással érintett bevezető útszakaszok:
1. Szentgotthárd, Kethelyi út végétől Magyarlak közigazgatási határig;
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2. Szentgotthárd-Máriaújfalu , Máriaújfalui út Hársas-tó felöli végétől Farkasfa irányába
(közigazgatási határig), illetve Apátistvánfalva irányába (közigazgatási határig);
3. Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a város közigazgatási
határáig, illetve a Zsidahegyi bekötőúton;
4. Szentgotthárd, Rábafüzesi bekötő úton a jelzőlámpás kereszteződéstől a vasúti
átjáróig (a rábafüzesi kerékpárút környezetét is beleértve);
5. Szentgotthárd Mogersdorfi út környezetében a Hunyadi úti temetőtől a határig (a
kerékpárút környezetét is beleértve).
A fenti feladat ellátására a civil szervezet által vállalt útszakaszok hosszának és
szennyezettségének arányában anyagi támogatást bíztosítanánk, illetve biztosítanánk a
hulladékgyűjtő-zsákokat és az összegyűjtött, előre legyeztetett gyűjtőpontokon elhelyezett
zsákokban lévő hulladékok elszállítását. A rendelkezésre álló forrás összesen 200,- eFt.
A civil szervezetek feladata a megállapodásban rögzített utak környezetében (útpadka, árok,
zöldterület, utak melletti „beállókban”) az elszórt szeméthulladék összegyűjtése évi legalább
három alkalommal: első alkalommal tavaszi időszakban, második alkalommal a közutak
mentén végzett első kaszálásokat követően (előreláthatólag június hónapban), harmadik
alkalommal legkésőbb 2016. október 15-ig. A munkavégzés során a megbízott szervezet teljes
felelősséggel tartozik a munkabiztonsági szabályok, egyéb rendszabályok és előírások
betartásáért (védőfelszerelések (pl.: védőkesztyű), láthatósági mellény stb.)
A felhívásunkra eddig egy civil szervezet jelentkezett (Őr-Nyék hagyományörző Alapítvány)
a 3. számú útvonalra az Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a város közigazgatási
határáig.

A Civil szerveztek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény értelmében a támogatási összegek úgy válnak utalhatóvá,
hogyha a civil szervezetek a bíróságnál letétbe helyezik a 2014. évi beszámolójukat.
H A T Á S V I Z S G Á L A T I

L A P

I. A végrehajtás feltételei
1/ A cél megvalósulásához milyen további intézkedések szükségesek?
A szerződések aláírása.
2/ Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek? Ha nem, hogyan kerülnek ezek biztosításra?
A pénzügyi fedezetet Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésében
kell
biztosítania a fent megjelölt szakfeladatok terhére.
3/ Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
A fedezet rendelkezésre álljon; a civil szervezet oldaláról legyen meg a folyamatos
tevékenység végzésének az igénye és feltétele, az önkormányzat oldaláról legyen meg a
folyamatos kontroll.
4/ Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Tartalmaz-e buktatókat? Hogyan kerülhetőek
el ezek?
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Amennyiben a támogatott a feladatot nem hajtja végre, a kapott támogatást vissza kell
fizettetni ami esetleg egy civil szervezetnél jelenthet nehézségeket.
A munka elvégzésének ellenőrzése külön feladatot jelent, pl. kaszálás, szemét elszállítás,
folyamatos kontroll szükséges melyet a Városüzemeltetés kell, hogy megszervezzen.
A támogatás kiutalásának feltétele az előző évi támogatott összeggel való elszámolás illetve
ha az Egyesület 2015. évi beszámolója a Birósághoz letétbe helyezésre kerül.

II. A társadalmi hatások összefoglalása
Az intézmény vezetőjének (vezetőinek) helye, szerepe: erkölcsi és szakmai érdekek, nézetek,
törekvések találkozása vagy ütközése.
nem releváns.
A várható hozadék, s e hozadék mérésének, elemzésének és értékelésének módja, eszközei.
Az Önkormányzat SZET. Szentgotthárdi Kft-jének tehermentesítése. Civil szervezetek
bevételhez juttatása. Azzal, hogy a helyben lakók végzik a saját környezetük rendben tartását,
ez nagyobb odafigyelést, jobb színvonalú, gyakrabban végzett közterületi munkát jelenthet. A
városrészi klubok esetében azok tartják fenn a klubokat akik azokban közösségi
tevékenységet végeznek ami nagyobb odafigyelést, nagyobb érdeket jelenthet az
állagmegóvása.
III. Társadalmi költségek
Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei
Az önkormányzat feladatai közé tartozik a felsorolt, civil szervezetekkel ellátandó
tevékenységek így azok finanszírozása az önkormányzatnak a feladata. Az erre a célra
elkülönített összeget az önkormányzatnak mindenképpen ki kell fizetnie. A civil
szervezeteknek a feladat ellátása jelent plusz terhet.
Hatékonysági és versenyképességi költségek
A civil szervezetek több pénzösszeghez juthatnak, amit hasznos célra fordíthatnak.
Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Az önkormányzati hivatal költségvetési csoportjának jelent plusz feladatot az elszámolás, de
létszámbővítéssel nem jár.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:
1.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete egyetért a Szentgotthárd
Város Önkormányzata és a tőle feladatokat átvállaló civil és egyéb szervezetekkel való
támogatási szerződések megkötésével és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak
megfelelő szerződések megkötésére a következők szerint:
1.1.a parkfenntartási feladatok elvégzése kapcsán:
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- Megállapodás a jakabházi városrészben lévő közterületek rendben tartására és a takarítási és
hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Jakabházi
Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesülettel 360.000 Ft ellenében,
- Támogatási szerződés a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárd-Rábafüzes
Német Kisebbségi Önkormányzattal 40.000 Ft összegben, és a Horgász Egyesülettel 6.000
Ft összegben,
- Megállapodás a máriaujfalui városrészen lévő közterületek rendben tartására és a takarítási
és hulladék összegyűjtési feladatok folyamatos ellátására a Máriaujfaluért Egyesülettel
167.000 Ft összegben,
- Támogatási szerződés a farkasfai városrészen kaszálásra a Farkasfa Jövőjéért Egyesülettel
80.000 Ft. összegben,
- Támogatási szerződés a zsidai városrészen kaszálásra a Zsidai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel 105.000 Ft ellenében.
- Megállapodás a rábafüzesi városrészen kaszálásra a Szentgotthárdi Horgász Egyesülettel
1.2.) A támogatások fedezete a 2016. évi költségvetésben az eseti kaszálás, zöldterület
kezelésének illetve a települési hulladék vegyes begyűjtése , szállításának kerete.
1.2.) A városrészi klubok működtetése kapcsán
Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete a városrészi klubok
működtetéséhez a megállapodások következő szervezetekkel való megkötéséhez járul
hozzá:
- Jakabházi Városrészi Klub működtetésére a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület,
- Máriaújfalu Városrészi klub esetében :Máriaujfaluért Egyesület,
- Farkasfai Városrészi Klub esetében a Farkasfa Jövőjéért Egyesület,
- Rábafüzesi Városrészi Klub esetében Rábafüzesért Egyesület,
- Rábatótfalui Városrészi Klub esetében a Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata, valamennyi szervezet esetén 75.660 Ft ellenében.
1.3.) Szentgotthárd város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtése
kapcsán
- Szentgotthárd, Árpád út végétől Apátistvánfalva irányába a város közigazgatási
határáig, illetve a Zsidahegyi bekötőúton - Őr-Nyék hagyományörző Alapítvány –
50.000.- Ft mértékben

2.) A megállapodások fedezete a 2016. évi költségvetésben közművelődési tevékenység és
támogatása (közművelődési klubok) kerete.
3.) Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza a
polgármestert a
testületi határozatnak megfelelő szerződés aláírására.
Határidő : a közlésre azonnal, a támogatási szerződés aláírására:2016. április 15.
utalásra azonnal, illetve a beszámoló letétbe helyezése.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd, 2016. március 11.
Huszár Gábor
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polgármester
Ellenjegyzés:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére

Tárgy: Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményezése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény (továbbiakban:
törvény) 46 – 48. §-nak figyelembevételével elkészült Szentgotthárd Város
Környezetvédelmi Programjának (Továbbiakban: Program) felülvizsgálata. A
környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni.
A 2015 – 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot az
Országgyűlés 27/2015. (VI. 17.) számú OGY határozatával fogadta el.
A Program felülvizsgálatának elkészítésére a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal az önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre
vonatkozó szabályzata alapján az árajánlatkérések közvetlen megküldésével indított
beszerzési eljárást folytatott le. A eljárás eredményeként az ÖKOHYDRO Környezet- és
Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.-t (9700 Szombathely, Kőszegi út 2. Fsz. 2.) bíztuk meg a
felülvizsgálat elkészítésével.
A megbízott vállalkozó elkészítette a Program felülvizsgálatát, amely 2016. február 29–től a
városi honlapon is olvasható és véleményezhető (http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/seourl-11.html). A honlapon megadott határidőig – 2016. március 18-ig – a Program
felülvizsgálatával kapcsolatban hivatalunkba nem érkezett vélemény, hozzászólás. A törvény
48/F. §-a alapján a Programot elfogadás előtt véleményezésre meg kell küldeni a
környezetvédelmi, az ingatlanügyi, a vízvédelmi és a vízügyi hatóságnak, valamint az
egészségügyi államigazgatási szervnek és az illetékes megyei önkormányzatnak. A fenti
véleményező szervek szakmai véleményükről hatvan napon belül tájékoztatják a
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környezetvédelmi program kidolgozóját. Továbbá a törvény 48. § (3) bekezdése alapján a
környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul is
meg kell küldeni.
A fenti szervezeteknek véleményezés céljából történő megküldés előtt képviselő-testület elé
is véleményezés céljából előterjesztjük a Programot. A Program teljes anyaga a
http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/seo-url-11.html linken tekinthető meg.

Néhány szó a Program szerkezetéről, jogszabályi hátteréről:
A program felülvizsgálata szerkezetét tekintve a következőkből épül fel:
•
•

•
•

A környezetvédelmi programkészítés jogszabályi hátterének, előzményeinek ismertetése.
A település, valamint a település jelenlegi környezeti állapotának bemutatása, értékelése.
Ebben a fejezetben a természeti adottságokon kívül elsősorban a környezet elemeinek
(levegő, víz, talaj, élővilág, táj, települési és épített környezet) állapotát és az önállóan
kezelt környezeti hatótényezőket (hulladékgazdálkodás, zaj és rezgés, környezeti nevelés)
mutatjuk be.
A környezetvédelmi célok, célállapotok megvalósulása: A fejezetben ismertetjük a 2010ben készített Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megvalósulását.
Környezetvédelmi programjavaslat: A fejezetben a településen végrehajtandó általános és
konkrét, rövidtávú cselekvési programokat ismertetjük, melyek bemutatják, hogy az
állapotfelmérés során tapasztalt helyzet és az elérni kívánt célállapotok közötti
különbségek hogyan szűntethetők meg.

Jogszabályi háttér, felhasznált adatok, megvalósult programok
Jogszabályi háttér
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban
Kt.) – mint a környezetvédelmi tervezés alapját – rendelte el a hatévente megújítandó
Nemzeti Környezetvédelmi Program megalkotását. Ez a már meglévő hazai tervezési
rendszerek (pl. terület- és településfejlesztés és -rendezés) mellett egy új típusú, átfogó jellegű
tervezés alapjainak megteremtését irányozta elő.
Az Országgyűlés által a 83/1997. (IX. 26.) OGY határozattal elfogadott első Nemzeti
Környezetvédelmi Program (NKP-I) kijelölte a magyar környezetpolitika általános – az EU
környezetpolitikájával összhangban lévő – céljait és cselekvési irányait.
Az NKP-I (1997-2002.) főbb céljai:
− hazai környezetállapot részletes felmérése,
− szükséges cselekvési irányok meghatározása,
− legsürgősebb teendők kijelölése (környezet további romlásának megelőzése).
A második, a 132/2003. (XII. 11.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi
Program (NKP-II) a 2003-2008. közötti időszakra határozta meg a környezetvédelemmel
kapcsolatos teendőket. Kiemelt feladatai:

− EU csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítése (jogharmonizáció),
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−
−
−
−

Intézmény-fejlesztés,
Természeti értékek védelme,
Környezeti infrastruktúra kiépítése,
Középtávú környezetvédelmi stratégia és terv elkészítése.

A harmadik, a 96/2009. (XII. 9.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi
Program (NKP-III) a 2009-2014. közötti időszakra alapcélként fogalmazza meg az ország
fenntartható fejlődési pályára történő állítását, melynek során érvényesül a

− társadalmi-gazdasági munkamegosztás (társadalmi együttműködés),
− területi sajátosságok figyelembe vétele (decentralizáció),
− társadalmi lokális elvárások érvényesülése (szubszidiaritás).
A környezetvédelmi törvény előírja a regionális, megyei és települési környezetvédelmi
programok készítését.
A környezetvédelmi programok tartalmi követelményeire vonatkozóan a Kt. a következő
rendelkezéseket teszi:
„Kt.48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §]
és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi
program.
(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza:
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők
elemzésén alapuló helyzetértékelést;
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat,
valamint környezeti célállapotokat;
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a
folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos
feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését;
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának
várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.
(2) A regionális környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve
megvalósítása regionális szinten hatékony és indokolt.
Kt.48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve
megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt.
Kt.48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival,
sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – a 48/B. § (2) bekezdésben
foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján
készítendő intézkedési tervekkel,
c) a zöldfelület-gazdálkodással,
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d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
e) az ivóvízellátással,
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
g) a kommunális szennyvízkezeléssel,
h) a településihulladék-gazdálkodással,
i) az energiagazdálkodással,
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,
k)a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás
csökkentésével
kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program – a település
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – tartalmazhatja
a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi
állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata
érdekében különösen:
aa) a területhasználattal,
ab) a földtani képződmények védelmével,
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével,
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,
ae) a rekultivációval és rehabilitációval,
af) a természet- és tájvédelemmel,
ag) az épített környezet védelmével,
ah) az ár- és belvízgazdálkodással,
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható
helyi hatásaihoz való alkalmazkodással,
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel
kapcsolatos feladatokat és előírásokat.”
Tisztelt Képviselő-testület !
A Környezetvédelmi Program lényeges része a jövőre vonatküzó feladatok, elérendő célok az
anyag 7. fejezetében található, a 77. oldaltól kezdődően. A jövőnket ezen a területen
leginkább ez a fejezet határozza meg. Álláspontunk szerint megvalósítható, elfogadható,
magunkévá tehető elképzeléseket fogalmaz meg – amennyiben ezektől eltérő dolgokat is meg
kívánunk fogalmazni, akkor azt elsősorban e fejezetben lehetne kezelni.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja
felülvizsgálatának véleményezését !
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatával kapcsolatos, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48/F. § (3) bekezdése szerinti
hatósági véleményeztetésre megküldendő munkaanyagát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
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2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatával kapcsolatos, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48/F. § (3) bekezdése szerinti
hatósági véleményeztetésre megküldendő munkaanyagát az alábbi eltérés fogadja el:
...
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2016. március 17.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Mobil lelátó vásárlás
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016-os év is számos nagy rendezvényt hoz Szentgotthárd életében. A város különféle
kulturális és sport rendezvényei során, gyakori problémát jelenet a megfelelő ülőhelyek
kialakítása. Komoly logisztikai munkával lehet csak elegendő ülőhelyet biztosítani az
érdeklődők számára, ami nem kis munka illetve idő eredménye. Erre a problémára jelentene
megoldást egy mobil lelátó vásárlása, amit a városi rendezvények különféle helyszínein
lehetne felállítani, ezzel megfelelő számú és minőségű ülőhelyet lehet biztosítani az érdeklődő
közönség számára.
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A mobil lelátó a tekézőben lenne felállítva, a tekepályán zajló meccsekre tekintettel, szükség
szerint – alkalmanként - pedig a nagyobb városi sportesemények/rendezvények helyszínein
állítanánk össze. Az összeállítása jelentős szakértelmet és kapacitást nem igényel, egyszerűen
összeállítható, a SZET Szentgotthárdi Kft. munkatársai alkalmasak erre.
Főbb szentgotthárdi események, ahol alkalmazni lehetne a mobil lelátót:
• 2016.05.07-08. - U18, U23 Magyarország – Szerbia teke válogatott mérkőzés
• 2016. 06.17. - Szent Iván éj
• 2016.07.25. - Fúvóstalálkozó
• 2016.06.28-07.03. - Szerelmesek Fesztiválja
• 2016.08.09. - XXVII. Hopplá Fesztivál
• 2016.07.31-08.02. - Szentgotthárdi Történelmi Napok
• 2016.08.20. - Augusztus 20-i rendezvények
• 2016.08.27. - 1Úton Zarándoknap barokk kerti koncerttel
• 2016.09.04. - Vas Megyei Vadásznap
• 2016.09.10. - Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai
Fesztivál
• 2016.11.26-12.17. - Adventi programok
• valamint további városi rendezvények
A felsorolt rendezvényekből is látszik, hogy a város az idei évben is számos nagy volumenű
rendezvényt szervez az érdeklődők számára. A lelátó segítséget nyújt ezen rendezvényeken a
nézők megfelelő ülőhelyének biztosítására, akik ezáltal komfortosabban nézhetik a városi
rendezvényeket. A lelátó megvásárlása esetén önmagában nem fogja megoldani pl. a várkerti
nagyrendezvények, pl. koncertek problémáját, de például rendkívül nagy segítséget jelenthet a
kolostorudvarra tervezett események rendezőinek, ahol a jelenlegi lehetőségek kedvezőtlenek.
Az is valószínű, hogy nem a labdarúgó mérkőzéseken fogjuk elsősorban használni, de szinte
nélkülözhetetlennek látszik tekemérkőzések idején, ahol mégiscsak NBI-es mérkőzések
folynak, illetve a pálya szakmai körök szerint kiemelkedően jó adottságainak köszönhetően
várhatóan akár több válogatott mérkőzésnek is otthon adhat.
A lelátó legyártására több helyről is kértünk árajánlatot beleértve helyi cégeket is, azonban
voltak olyan vállalkozások, akik nem tudnak ilyen lelátót készíteni, vagy olyanok, akik nem
küldtek árajánlatot. Ilyen vállalkozás volt: Rabacsa Kft., akiktől nem érkezett vissza ajánlat, a
Széchenyi Iskola lelátóját készítő Vadása Vas Kft-től, de tőlük sem érkezett válasz, illetve egy
külföldi cégtől is kértünk ajánlatot, azonban az ő esetükben a garanciális feltételek jelentették
volna a legnagyobb problémát. A szükséges lelátó paraméterei a következők voltak: fapados
vagy műanyag ülőfelülettel ellátott két különálló mobillelátó, ami kb. 70-80 férőhelyet
biztosít a nézők számára. A lelátó 5 soros, a sortávolság 750 mm a sorok emelkedése 80 mm.
A legkedvezőbb árajánlatot az 1. számú melléklet tartalmazza.
HATÁSVIZSGÁLAT
1. Mi indokolja a kérelem teljesítését, miért szükséges?
A tekézőben hiányzik a megfelelő néző alkalmatosság, illetve a nagyobb városi
rendezvényeken is segítséget nyújthat egy mobil lelátó beszerzése.
2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében nem szerepel ilyen beszerzés.
3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
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A lelátó fenntartása kapcsán komoly fenntartási költségek nem merülnek fel, legfeljebb
a bizonyos időközönkénti festés és az esetleges javítási munkálatok. Költséget
értelemszerűen a lelátó szállítása és felállítása jelenthet majd, de ezt a költséget az
adott rendezvény költségvetésében kell tervezni.
4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Nincs.
5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?
A tekézőben nem lesz megfelelő nézőtéri alkalmatosság, illetve egyéb megoldással kell
megoldani a rendezvények ülőhelyének kialakítását.
6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Megrendelés, szerződéskötés, átadás-átvétel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti mobil
lelátó megvásárlásához 1.490 000 – Ft + ÁFA forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Gaál Ákos sport- és ifjúsági referens
Szentgotthárd, 2016. március 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Az Arany János Általános Iskola felújításának pályázati lehetősége

Tisztelt Képviselő-testület!
Az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. tájékoztatása
alapján az Önkormányzatunk által tervezett Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája
energetikai felújítása összhangba hozható az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014
(EGT-FM) Energiahatékonyság programterület által kitűzött célokkal. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztálya, mint az EGT-FM
Energiahatékonyság programterületért felelős Program Operátora megerősítette annak
lehetőségét, hogy a tervezett beruházást az EGT FM keretében valósítsuk meg.
Az „Energy efficient modernization of the Arany János Primary School in Szentgotthárd”
elnevezésű projekt előkészítését ennek megfelelően megkezdtük. A rendelkezésre bocsátott
információk alapján a benyújtandó dokumentáció alapján a Támogató részéről 2016. április
30-ig támogató vagy elutasító döntés kell szülessen, ezt követően május 31-ig már támogató
szerződést is kell kötni és a beruházást egy éven belül, legkésőbb 2017. április 30-ig nem csak
meg kell valósítani, de teljesen el is kell számolni a projekttel.
A projektmegvalósításra rendelkezésre álló rövid idő okán elsősorban olyan projektek kapnak
lehetőséget, amelyek projektgazdái a támogatói döntés meghozatala, azaz 2016. április 30.
előtt lefolytatják a projekt végrehajtásához szükséges feltételes közbeszerzési eljárást
vagy legalább vállalják, hogy ezen feltételes közbeszerzési eljárásuknál az ajánlattétel végső
határidejeként 2016. április 15-ét jelölik meg.
Ahhoz, hogy ezt a támogatási lehetőséget igénybe vegyük, a kivitelezésre vonatkozó feltételes
közbeszerzési eljárást tehát azonnal el kell indítanunk. (A feltételes közbeszerzési eljárás
során az ajánlatkérőnek úgy kell lefolytatnia a közbeszerzési eljárást, hogy a pályázata még
nem került elbírálásra, vagyis kétséges a finanszírozás forrása. Ennek megfelelően az
ajánlatkérő a pályázat elutasítása esetén a szerződés megkötését követően - minden
következmény nélkül - jogosult a szerződéstől való elállásra.) Előkészítés alatt áll a felhívás
dokumentációja, amelyet a Közbeszerzési Bizottságunknak mielőbb jóvá kell hagynia ahhoz,
hogy a határidőket tartani tudjuk.
Az iskola energetikai felújítása, vagyis a pályázati projekt megvalósításának keretében az
alábbi főbb munkanemekkel és várható költségekkel tervezhetünk:
MUNKANEM
Homlokzat hőszigetelés
Nyílászáró
Padlás födém
ÖSSZESEN

VÁRHATÓ KÖLTSÉG
(bruttó)
47.700.000,- Ft
47.800.000,- Ft
17.700.000,- Ft
113.200.000,- Ft
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A projekt megvalósításához nincs szükség önkormányzati saját forrásra, mindössze az
előkészítés költségeire nem nyújt fedezetet az EGT Finanszírozási Mechanizmus. Az
előkészítés kapcsán a közbeszerzési szakértő igénybevétele merül fel olyan kiadásként,
amelyet az Önkormányzatunknak kellene megfinanszírozni. Ennek költsége az előzetesen
bekért árajánlatok alapján várhatóan (bruttó) 762.000,- forintból biztosítható. A
megvalósítással kapcsolatban felmerülő többi költség várhatóan teljes mértékben
elszámolható lesz a pályázati projektben.
Ahhoz, hogy ezzel a pályázati lehetőséggel élni tudjunk, szükséges a Képviselő-testület
előzetes jóváhagyása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános
Iskolája épületének előterjesztés szerinti energetikai felújítására az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014 (EGT-FM) Energiahatékonyság programterületére pályázatot
nyújtson be azzal, hogy
- a kapcsolódó közbeszerzési szakértő költségét (bruttó) 762.000,- Ft mértékben
biztosítja,
- felkéri a Közbeszerzési Bizottságot a szükséges feltételes közbeszerzési eljárás
lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Közbeszerzési Bizottság
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2016. március 23.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Előterjesztés

a Képviselőtestület 2016. március 31-i ülésére

Tárgy: Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással

Tisztelt Képviselőtestület!
A földgázellátásról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től a 20 m3/h
feletti lekötött teljesítményű fogyasztók kötelezően a szabadpiacról vételeznek illetve
szabadon választhatnak energia kereskedőt. Ennek lényege, hogy a fogyasztók a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által engedélyezett szabadpiaci
energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útján tudják beszerezni a működésükhöz
szükséges vezetékes földgáz energiát.
Önkormányzatunk és intézményei rendelkeznek olyan fogyasztási pontokkal,
amelyek 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyek, így jelenleg is a szabad
piacról vételeznek. Az ezen helyeken történő energiafogyasztás beszerzési értéke meghaladja
a nettó 8 millió Ft-os értékhatárt, ezért a földgáz energia beszerzésünket a
közbeszerzésekről szóló törvény előírásai szerint kell megvalósítanunk.
Önkormányzatunk energiafogyasztóinak (polgármesteri hivatal, oktatási intézmények,
egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként
történő megjelenése az energiapiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne, ezért
célszerű energia fogyasztóinkat egy közös beszerzésben kezelni.
Érdekérvényesítési lehetőségeinket tudjuk még növelni azzal, hogy más
önkormányzatokkal közösen szerezzük be földgáz energia szükségleteinket, amivel a
méretgazdaságosságból adódón további árelőny érhető el.
Csoportosan, az önkormányzati energiafogyasztók közbeszerzési tömörülésbe
tagozódásával, van esély valódi alkupozíció kialakítására, az adott piaci körülmények között
elérhető legkedvezőbb árszint és feltételrendszer elérésére.
A önkormányzati csoportos közbeszerzés legfontosabb előnyei:
• A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”)
• Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó
önkormányzati energiafogyasztók számára
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•
•
•
•

A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető
legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci
szakértők bonyolítják le
Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök
Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul
és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek
A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek,
szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak - nincs
közös felelősségvállalás

Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és
speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és
elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő
szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül.
A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok
megjelenésével, amelyek eljárás lebonyolítóként történő alkalmazásával megnyílik a
lehetőségünk naprakész energiapiaci információkhoz jutásra, műszaki-, jogi- és
közbeszerzés szakmai szakértői felkészültségre, valamint elektronikus árlejtés
alkalmazására az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében, továbbá megnyílik
a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.
A Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő
szervezete. Küldetésük szakértő szolgáltatóként a legnagyobb pénz, idő és energia
megtakarítás elérése ügyfeleik számára. A szakértőik által 2008 óta támogatott projektekben
3500 fogyasztónál összességben 348 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia
beszerzéseket, 28,7 milliárd forintos megtakarítást elérve. Közbeszerzési tanácsadó
szervezetként pedig 350 energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottak le 900
fogyasztó (több mint 200 önkormányzat, MJV, fővárosi kerület, Főváros) számára, évente
legalább 10 csoportos eljárást lebonyolítva.
Önkormányzatunk már többször csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által
lebonyolított
közbeszerzési
eljárásokhoz,
amellyel
jelentős
eredményeket,
megtakarításokat értünk el.
Önkormányzatunk tud csatlakozni a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, Üllő
Város Önkormányzata által gesztorált csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2016.
október 1-től 2018. október 1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan. A csoportos
közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz egy csatlakozási nyilatkozat továbbá egy
szindikátusi szerződés / tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a
gesztor ajánlatkérőhöz. A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához pedig egy
szakértői szerződés aláírása, illetve a fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki adatainak
megadása szükséges.
A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer
elérésének érdekében javaslom, önkormányzatunk és intézményei összes 20 m3/h feletti
lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában lefolytatandó közbeszerzési
eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, Üllő Város Önkormányzata által
gesztorált, csoportos közbeszerzéshez csatlakozva lebonyolítani, 2016. október 1-től
2018. október 1-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását.
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Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2016. október 1-től 2018. október 1-ig tartó szerződéses időszakra szóló
földgáz energia beszerzése tárgyában megbízza Huszár Gábor polgármestert, hogy
Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016. október 1-től
2018. október 1-ig tartó szerződéses időszakra az Előterhesztés 1. számú melléklete szerinti
ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, és a 2. számú melléklet szerinti szerződést
aláírja.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közbeszerzést követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.
A szerződés megkötése a Polgármester feladata.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Polgűrmester
Szentgotthárd 2016. március 22.

Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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1. számú melléklet
NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL
Preambulum
A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési
szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva
csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb
feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több
iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását,
melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára.
A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve,
kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által
biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető
legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők
pályáztatásával.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő)
szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak
Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást
lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és
lefolytatására.
Fentiek alapján Alulírott, mint a

Szentgotthárd Város Önkormányzata
szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m,
hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független
energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat
koordináló Üllő Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, földgáz energia beszerzésre
irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni.
Intézményi adatok
Név:

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Székhely:

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11

Adószám:

15421481-2-18

Számlázási cím:
Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:
Képviseletre jogosult személy neve:

Huszár Gábor

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2014.03.10-én aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól
számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös
közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.
Kelt: Szentgotthárd, 2016. április 4.

………………………………
Ajánlatkérő tag
képviseletében:
…………………………. (aláíró neve)
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SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA
KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ
1. A Gesztor neve: Üllő Város Önkormányzata (székhely: 2225 Üllő, Templom tér 3)
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz
kereskedelmi szerződés.
3. Szerződési időszak: 2016.10.01. 06:00 CET – 2018.10.01. 06:00 CET
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.
5. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD),
ahol a gázdíj fix ár, amely EUR/GJ mértékegységben van meghatározva.
6. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási
helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-kal eltérhet
változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett
földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.)
Teljesítmény túllépés: a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
7. Nominálási kötelezettség:
• a 0 - 100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében
Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség.
• A 100 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs
nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek
esetleges költségét a molekulaár tartalmazza.
8. Fizetési feltételek, számlázás:
Kereskedő két számlát állít ki:
a. Fix RHD (kapacitás-lekötési díj)
b. Gázdíj és a forgalomarányos RHD díjtétel
Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban.
Számlázás pénzneme:
• RHD: HUF.
• Gázdíj: HUF, az ajánlatban meghatározott napon/időszakban érvényes
HUF/EUR MNB árfolyam alapján.
• Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap.
9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg):
Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj
50%-a a pótdíj, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a
gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a pótdíj. Elszámolás éves szinten. A
fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.
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2. számú melléklet
SZERZŐDÉS
Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása
Sourcing szerződésszám: 2016/
amely létrejött egyrészről
Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11,
adószám: 15421481-2-18, képviseli: Huszár Gábor) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó,
másrészről
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold,
ügyvezető) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott,
együtt Felek között, alábbiak szerint:

I.

A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban
szereplő tartalom szerint.
II.
1.

2.

3.

4.

5.

A tevékenység részletes leírása

A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás
Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a földgáz energia
szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről,
alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci
tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről,
eszközökről.
Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása
Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ
igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a
Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás
műszaki dokumentációját.
Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása
Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján
javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok
elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek.
A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás
Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján
meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó
eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre.
Az eljárás ütemtervének kialakítása
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok
figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és
gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése
A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító
hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja
az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre
bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát,
javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást,
fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.
Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális
Megbízott Megbízó igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett
ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában.
Megbízott Megbízó igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás
tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja
biztosítani.
Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális
Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus
árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a
közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.)
Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról.
Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során
Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat.
Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi
szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez
előkészíti a szükséges dokumentumokat.
Vezetőségi riport, eredményértékelés
Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai
és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az
ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét.
A közbeszerzési eljárás dokumentálása
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti
dokumentálásáról. Megbízott az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az
eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak.
A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése
Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek
érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az
eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő
bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű
joggyakorlás követelményei szerint jár el.
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III.

Felek jogai és kötelezettségei

Megbízó
1.

2.

3.

Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott
által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket
betartja. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a
valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani.
Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az
eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján
Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől.
Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott
teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra.
Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen
érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett
időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból
eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia kereskedő irányába sem tartozik.

Megbízott
Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem
vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért.
Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között rendezik.
5. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban
Megbízó rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
6. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez
szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt
tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor
hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses
jogviszonyban álló, előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó működik közre.
7. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet
igénybe.
8. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási
szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a
jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére.
9. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj.
10. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a
jelen szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed.
11. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok
hiányosságáért, helytelenségéért.
12. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és
IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007.
(X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.
4.
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13. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés
módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett
egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.
IV.

A szerződés hatálya és határidői

Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától hatályos.
Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok
maradéktalan elvégzésével teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak
megfelelően történik.
V.
1.

2.

3.

4.

Megbízási díj

A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A
megbízási díjat Felek közös megegyezéssel 750 000 Ft + Áfa / gázév, azaz
hétszázötvenezer forint + Áfa / gázév mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát
képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban
foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%.
A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15
napon belül állítja ki. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 30 napon belül a
Megbízott – számlán szereplő számú – bankszámlájára.
A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a
mindenkor
hatályos
Polgári
Törvénykönyvben
meghatározott
vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően.
Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által
történő visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen
eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések
ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult
azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.
VI.

Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a
Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben
bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik
is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek
jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők.
Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult
továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra
felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni.
Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott
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által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni,
átdolgozni.
Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét
referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse.
VII.

Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat
egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége
esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő
Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.
Szentgotthárd, 2016. április 4.

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Megbízó képviseletében

Budapest, 2016.

Szentpétery Arnold
Ügyvezető
Sourcing Hungary Kft.
Megbízott képviseletében
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott, ………………………………., Szentgotthárd Város Önkormányzata (székhely:
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11, adószám: 15421481-2-18) nevében meghatalmazom
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében
a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon elérhető
fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes szolgáltatónál
vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében
kötelezettségeket vállalni.

Szentgotthárd, 2016. április 4.
Cégszerű aláírás
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére.
Tárgy: Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő szervízút közlekedési helyzete
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület 2015. júniusi ülésén az akkor elkészült új várkerti parkoló kapcsán
hozott 152/2015. számú határozatának 2. pontjában javaslatunkra döntött arról, hogy a Széll
Kálmán téri szökőkút mellett lévő úton a Széll K. tér 19. számú ingatlan kapualjától behajtási
tilalmat rendel el az áru ki-, berakodást és a Széll K. tér 13-17. garázsaihoz történő behajtás
kivételével.
A testületi döntést követően az érintett útszakaszon lévő üzletek tulajdonosai/üzemeltetői
írásbeli kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez. Kérték, hogy a képviselő-testület vonja
vissza a behajtási tilalom elrendelésével kapcsolatos döntését. A Képviselő-testület 2015.
augusztusi ülésén a behajtási tilalom elrendelésének végrehajtását felfüggesztette. Kérte, hogy a
2015. októberi előterjesztésben térjünk vissza a problémára.
A Képviselő-testület 2015. októberi ülésén hozott 152/2015. számú határozata 2. pontja alapján a
behatási tilalom elrendelését visszavonta és kérte az érintett útszakaszon az úttest szélesítés
lehetőségének vizsgálatát.
32/2015. számú Képviselő-testületi határozat:
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. számú határozat 2. pontjában -a Szentgotthárd
Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő út. Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 19. kapualjtól északi irányba induló szakaszán
elrendelt behajtási tilalmat előíró döntését visszavonja. Az említett útszakaszon az úttest szélesítésének lehetőségét a 2016.
márciusi ülésig meg kell vizsgálni, ill. a forgalmi rendnek ezen útszakaszon való ismételt vizsgálatára is ekkor tér vissza a
Képviselő-testület.

Az úttest szélesítését nem támogatjuk, mert
- ha szabványos úszélességet alakítanánk ki, akkor ez valóban visszafordíthatalanul érezhtő
mértékben csökkentené a fő téri zöldfelületet és növelné a már most is túlsúlyban lévő kövezet és
aszfalt arányát
- nem szabványos szélességű út kialakítása pedig azért nem logikus, hiszen egy nem szabványos
„szervizút most is van
- mindenféle szélesítés lényegét tekintve útépítés hiszen az úthoz hozzáalakítandó területrész
jelenleg nem út,
- utat megfelelően kialakítani - annak költsége messze nincs arányban az elérni kívánt céllal
- a szélesítés még jobban csábítaná az autosókat az ott közlekedésre, parkolásra.
A továbbiakban azt kellene tudni, hogy mi a cél a fő térnek ezzel a részével. Sétálóutca jellegű
terület legyen, ahol az ott lévő üzletek árufeltöltésére, illetve az ott lévő lakások garázsaihoz
történő korlátozott behajtásra biztosítsunk csak lehetőséget? Ebben az esetben sorompót lehetne
odatenni – amit ebbe a környezetbe semmilyen módon nem lehet elképzelni vagy süllyedő –
emelkedő oszlopot melynek a költségei legalább olyan magasak mint az emlegetett útszélesítéséi.
Ennek meglehetősen bonyolult kiszolgáló háttérrendszere van, szoftverrel, beépített érzékelőkkel,
emelkedés – süllyedés esetén villogó sárga lámpával. Nem tisztázott, hogy ennek létében miként
juthat be a területre az ott lakókon illetve az üzlettulajdonosokon és szállítóikon túl pl. a mentő
vagy a tűzoltó. A több helyen is telepített ilyen rendszereknél elég gyakran olvasni
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meghibásodásról amikor azután a lezárt területre se bemenni se onnan kijönni nem lehet; szólnak
hírek autók alatt felemelkedő oszlopról – de nyilvánvalóan nem ebből kell kiindulni hiszen ahol
technikai elemeket építünk be ott azok meghibásodásával is számolni kell.

Ami a jelenlegi közlekedési rend meghagyása mellett szól:
- az útszakaszon kialakult egy összefogás az üzlettulajdonosok és az önkormányzat
között ami oda vezetett, hogy lényegesen jobb a helyzet a korábbinál a Széll K. tér
ezen szakaszám
- e rendszer fenntartásával egyetértenek azok akik az érintet útszakaszon üzletet
tartanak fenn, vagy garázsokkal rendelkeznek.
- a jelenlegi rend megtartása semmiféle költséggel nem jár az önkormányzat
számára
- a jelenlegi valóban kedvezőbb állapotból kiindulva és remélve azt, hogy ezt meg is
tartható tény az is, hogy a helyzet ismételt romlása esetén bármikor elrendelhető
lesz a behajtási tilalom.
Ami a behajtási tilalom elrendelése kapcsán felvetődik:
- Ugyanakkor szakemberek véleménye szerint a Várakozni tilos táblát kevésbé
veszik komolyan a közlekedők és könnyebben hagyják azt figyelmen kívül – ennél
jobbnak mondják a behajtás megtiltását
- a szabálytalanul behajtó ellen a fizikai akadály megépítése nélkül akkor is
intézkedni kell, és ugyanígy nem lesz arra külön embere sem a közterületfelügyeletnek, sem a Rendőrőrsnek. A fizikai akadály kialakítása viszont pénzügyi
forrást igényel
- ugyanakkor ennek a rövid útszakasznak a megvédésére erősen túlzott sorompó
illetve a földből kiemelkedő és süllyedő oszlop elhelyezése
- a behajtani tilos tábla és esetleges fizikai akadály elhelyezése akadályt és
nehézséget okoz az érintett utcában lakóknak még akkor is, ha ez egy érintő
kártyával vagy más egyszerűbbnek tűnő módon lesz működtethető
- e megoldás ellen határozottan tiltakoznak az érintet üzletek tulajdonosai
- Ugyanakkor a Közbiztonsági Bizottság ülésén a Rendőrség képviselői ezt a
megoldást tartották hatékonyabbnak és ezt támogatták.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az érintett terület forgalmi
rendjével kapcsolatos döntések meghozatalát.
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd, Széll Kálmán téri
szökőkút mellett lévő szervízút közlekedési helyzete című előterjesztést megismerte, az abban
foglaltakat tudomásul veszi és az ott kialakított közlekedési rendet nem változtatja meg.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2016. március 22.

Fekete Tamás
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városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: SZMSZ módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletben szükséges egy módosítás
végrehajtása az alábbiak szerint:
Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület polgármesterre és bizottságokra
átruházott hatásköreit. A mellékletet a 2014. októberi alakuló ülés fogadta el, a korábbi 1.
melléklet újraszabályozásával. Az újraszabályozáskor azonban kimaradt a polgármesterre
átruházott feladatok felsorolása. Ennek pótlását a melléklet ismételt újraszabályozásával
javasoljuk végrehajtani. Az újraszabályozással a melléklet pontozását is logikusabbá,
átláthatóbbá, a melléklet megjelölését pedig a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendeletnek megfelelővé tehetjük.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a
fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának
esetén az SZMSZ 1. melléklete hiányos maradna. A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2016. március 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
valamint mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .........
………… ….-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. melléklet
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet
a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület átruházott hatáskörei
1. A Képviselő-testület Szentgotthárd város polgármesterére ruházza a következő hatáskörök
gyakorlását:
1.1. egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ-ben foglaltak szerint;
1.2. a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök:
1.2.1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
megállapítása,
1.2.2. rendkívüli települési támogatás megállapítása,
1.2.3. köztemetés elrendelése;
1.3. a tulajdonost megillető jog gyakorlása kapcsán:
1.3.1. közterülethasználat engedélyezése, a szükséges megállapodások megkötése,
1.3.2. engedélyezi önkormányzati tulajdonon szolgalmi jog alapítását,
1.3.3. ha az átalakításhoz, bővítéshez, új építmény építéséhez az előzetes tulajdonosi
hozzájárulást a Képviselő-testület megadta, a tervek elkészülte után a Képviselőtestület ismételt megkeresése nélkül tulajdonosi hozzájárulást adhat,
1.3.4. az önkormányzati résztulajdonú társasházaknál, kizárólag átalakításokhoz tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat megadása,
1.3.5. önkormányzati építmények bontásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adása – az
építéshatósági engedélyezési eljáráshoz kötött bontás kivételével,
1.3.6. a lejárt jelzálogjogok törléséhez való hozzájárulás;
1.4. telekalakítási eljárásoknál:
1.4.1. ha az előzetes tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testület megadta, a vázrajzok
elkészülte után a polgármester a Képviselő-testület ismételt megkeresése nélkül
tulajdonosi hozzájárulást adhat,
1.4.2. a közterületen levő fás szárú növények kivágásához a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot a polgármester adja meg;
1.5. pályázati pénzalap biztosításáról bizottsági javaslat alapján dönt;
1.6. döntés a “Szentgotthárd” név felvételének és a név használatának kérdésében;
1.7. önkormányzati bérleményben lévő cég székhelyeként az önkormányzati bérlemény
bejelentéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása;
1.8. építkezések során a közművek magántulajdonban lévő ingatlanhoz vezetése során
útcsatlakozási hozzájárulásokhoz, közművezetéshez hozzájárulások megadása;
1.9. az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés, valamint a hivatali időn kívüli házasságkötés esetén a
meghatározott díjak megtérítése alóli mentesség adása.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága hatáskörébe
ruházza át a következő hatáskörök gyakorlását:
2.1. a városi sportegyesületek részére előirányzott költségvetési összeg sportkörönkénti
elosztásáról szóló döntés;
2.2. rendelkezés a költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel, a Képviselő-testület
által meghatározottak szerint;
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2.3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása.
3. A Képviselő-testület a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi Bizottság hatáskörébe ruházza át a
költségvetési rendeletben meghatározott pénzösszeggel való rendelkezést, a Képviselő-testület
által meghatározottak szerint.
4. A Képviselő-testület az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság hatáskörébe ruházza át az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályairól, valamint a lakások
elidegenítésének szabályairól szóló rendeletekben hatáskörébe utalt ügyekben való döntést.”
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Indokolás
a rendelet tervezet
1. §-ához: Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület átruházott hatásköreit. A
korábban többször módosított melléklet újraszabályozásával a mellékletet egyrészt
formailag is logikussá, szabályossá tesszük, másrészt újra tartalmazza az 1.1. pontot,
ami a Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit tartalmazza.
2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe
foglalása
Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban
erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Esetünkben a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város Önkormányzata
alkot rendeletet.

2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és – azon belül két tevékenységi kör került kialakításra: a szociális segítés és a személyi gondozás (lásd:
1. sz. melléklet).
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 63. § határozott az
alábbiak szerint:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1) bek
alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
térítési díjat kell fizetni. A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával
összefüggésben módosultak a térítési díjra vonatkozó szabályok is. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
12. § alapján „a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás
térítési díjából tevődik össze”. A 3. § (1) b) pontja meghatározza, hogy az intézményi térítési
díjat és a személyi térítési díjat „házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy
személyi gondozásra vonatkozó – gondozási órára vetítve kell meghatározni.”
A fenntartó Szentgotthárd és Térsége önkormányzati társulás Társulási Tanácsa a
11/2016. számú Társulási Tanácsi határozattal fogadta el a fenti térítési díjakat a házi
segítségnyújtás vonatkozásában.
A jogszabályi változások következtében 2016. január 01-jétől szükségessé válik a
fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának az alábbiak szerinti
meghatározása:
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra
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-

személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra

Ez a változás tehát nem jár a térítési díj emelkedésével, a jövedelemsávok szerinti
személyi térítési díjak is változatlanul maradnak a tavaly rendeletbe foglaltakhoz képest –
csak a fent említett jogszabályi változtatás teszi szükségessé, hogy 2016. január 01. időponttól
április 30. időpontig újbóli meghatározásra kerüljenek az intézményi térítési díjak.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak” rendelettervezethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
- A rendeletet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az arra rászorulóknak.
Gazdasági hatása: az érintett rászorulók támogatása
- A rendelet költségvetési hatása:
Az intézmény költségvetésében a szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
- A rendelet tervezet környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletnek plusz adminisztratív terhei nem jelentősek.
- Egyéb hatás:
A rendeletnek egyéb hatása nincs.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítása:
A rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és tárgyi
feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében tervezhető.
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 4/2015.
(II.26.) Önkormányzati rendelet 24.§-a alapján a rendelet elfogadására jogszabály is kötelez
bennünket.
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az egyes szociális ellátási formákat igénybe vevő érintettek nem megfelelő térítési díjakat
fizetnek.
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2. sz. Mellékletben
található rendelet módosítását megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2016. március 21.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyő

58

59

1. számú melléklet
Városi Gondozási Központ
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.
Tel.: 94/554-168, 554-169.
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Üsz.: 57-1/2016.
Tárgy: Házi segítségnyújtás – intézményi térítési díj
módosításának kérelme

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Cím!

2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi kör
került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (2), (3), (4)
bekezdései alapján:
„ (2) A Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell
nyújtani.
(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást.
(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.”
(Megállapította: 2015. évi CXXXIII. törvény 7. §-a.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1)
bekezdése alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.”
A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a
térítési díjra vonatkozó szabályok is.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet
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- 12. § alapján „ a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás
térítési díjából tevődik össze.
- 3. § (1) b) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat „házi
segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó – gondozási
órára vetítve kell meghatározni.”
(Megállapította a 419/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a)
Az előzőekben leírt jogszabályi változások következtében 2016. január 01-től
szükségessé válik a fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának
az alábbiak szerinti módosítása:
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra
- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évben az
intézményi térítési díjakat a 8/2015. számú Társulási Tanácsi határozatával fogadta el és
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati
rendelete foglalta rendeletbe.
Házi segítségnyújtás vonatkozásában a fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 1000,Ft/óra volt.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján „Az
országos jelentési rendszerbe – a megállapítást, illetve a módosítást követő nyolc napon belül
– valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítési díj – köteles szolgáltatás esetén be kell
jelenteni az intézményi térítési díjat és annak változását, ideértve az engedélyes által nyújtott
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.”
Szentgotthárd, 2016. február 12.

Tisztelettel:

Fábián Béláné
Intézményvezető
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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában és a 42.§ 1. pontjában továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe ezen rendelet 1. mellékletével megállapított 6. melléklet lép.
2.§ Ezen rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től
alkalmazni kell.

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

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

Kihirdetve:
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1. melléklet
a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Étkeztetés
1.1./ Intézményi térítési díj
● Ebéd szállítással: 720,-Ft/nap/adag
● Ebéd szállítás nélkül: 600,- Ft/nap/adag
1.2./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A.
B
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1 - 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1 - 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57000 - 71250
71251 - 85500
85501 -

C
Ebéd szállítással
Összesen
0
110
330
460
540
620
720
C
Ebéd szállítás nélkül
Összesen
0
100
320
430
490
540
600

1.3. / Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
● Ebéd szállítással: 27411,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 22862,50 Ft

2. Házi segítségnyújtás
2.1./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra
- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra
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2.2./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C
Fizetendő térítési díj:
Ft/óra
0
300
550
600
800
900
1000

0
1
- 30000
30001 – 42750
42751 – 57000
57001 – 71250
71251 – 85500
85501 -

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3.1. Intézményi térítési díj: 100,- Ft/nap

4. Támogató Szolgálat
4.1. / Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja: 750.-Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj: 130 Ft/km
4.2./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

0
1
- 30000
30001 – 42750
42751 – 57000
57001 – 71250
71251 – 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj:
Ft/óra
0
300
420
530
650
700
750

6. Nappali ellátás
6.1./ Intézményi térítési díj
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 600 Ft/fő/nap
● reggeli: 250 Ft/fő/nap
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2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj: 190.- Ft
6.2./ Kedvezmények, mentességek:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
Sorsz. Jövedelmi sáv

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

0
1
- 30000
30001 - 42750
42751 - 57000
57001 - 71250
71251 - 85500
85501 -

C
Fizetendő térítési díj
Tartózkodás Reggeli – Ft/adag
Ebéd – Ft/adag
Ft/nap
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA
0
0
0
0
0
0
39,37 10.63 50
78,74 21,26
30
251,97 68,03
157,48 42,52 200
150
165,35 44,65 210
338,58 91,42
160
385,83 104,17
181,10 48,90 230
170
188,98 51,02 240
425,20 114,80
180
472,44 127,56
196,85 53,15 250
190

Bruttó
0
100
320
430
490
540
600

„Indokolás
1. §-hoz: az egyes ellátásokra vonatkozó, 2016. április 01. időponttól alkalmazandó
intézményi térítési díjakat, továbbá az intézményvezető számára a személyi térítési díj
megállapításához szükséges kedvezményeket- mentességeket tartalmazza.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a
A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
I. Bérleti díj meghatározása
2013. márciusában került sor az önkormányzati lakások bérleti díjának módosítására, ekkor
fogadtuk el a 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendeletünk módosítását. A havi lakbér
általános mértéke jelenleg 167 Ft/m2.
Szentgotthárd város önkormányzati bérlakásainak bérleti díjait önkormányzati rendelet
határozza meg, a bérleti díjakat önkormányzati rendelet módosításával lehet szabályozni. A
KSH által közölt elmúlt évi infláció mértéke -0,1 % volt. Ezért idén sem javasoljuk az emelést
de természetesen a T. Testületnek joga van ettől függetlenül emelni.
A rendeletünkben megállapított korrekciók alkalmazásával alakulnak ki a végül különböző
mértékű lakbérek.
A lakásbérleti díjak között vannak magasabb összegek is a többihez viszonyítva, ezek a
bérleti díjak – a rendeletnek megfelelően – a bérlő jövedelmi viszonyához is igazítva vannak
és elsősorban a rendeletben rögzített korrekciós tényezők miatt alakulnak ki.
II. Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó jövedelemszint változtatása
Önkormányzati bérlakásaink egy része szociális alapon, egy része költségelven, és piaci
alapon van bérbe adva.
A szociális alapon bérbe adott lakások esetében a lakások bérletéről szóló rendeletünk 2/A
§. (1) és (5) bekezdése alapján a jövedelmi viszony szabályozása a következő:
„(1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a családjábana vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az egy főre jutó
havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 76.630.-Ft-ot és a vele együtt költöző
családtagok- ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a
külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ftot meghaladja.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.
(5) A jövedelmi határok 2/A.§.(1) bek.-ben megállapított mértékétől egyedülálló személyek,
35 év alatti fiatal házasok, gyermeküket egyedül nevelők és öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött nyugdíjasok esetében 25 %-kal el lehet térni.”
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A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995 (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§. (2) és (4)
bekezdése szabályozza a költségelven és a piaci viszonyok szerint bérbe adott lakások
lakbér mértékét.:
„(2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 76.630.-Ft-ot), vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben
megállapított korrekcióval számított értéket, 95.785.-Ft-ot.), a havi lakbér általános mértéke
a következő korrekciókkal módosul:
Amennyiben a jövedelmi határok A havi általános lakbér emelésének
a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez képest:
0 -10.000.Ft-tal
50 %
10.000 - 20.000.Ft-tal
70 %
Több, mint 20.000.- Ft-tal
100 %
„(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és
az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által, az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül – amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 139.930,- Ft-ot. Ugyancsak e szabály vonatkozik a lakások
bérletéről szóló12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában szabályozott, piaci
alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy költségelvű lakásbérletek
bérletére is azzal az eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj minden esetben
alkalmazható abban az esetben, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
139.930,- Ft-ot.”
A Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem
2008 óta visszatérő problémája volt, hogy a jövedelemszintet az öregségi
nyugdíjminimumhoz igazítottuk, mely 2008 óta nem változott, viszont a nyugdíjak
emelkedtek fokozatosan évről-évre. Ezért 2012-ben a rendelet módosításkor ez a mérőszint
eltörlésre került, helyette konkrét összeg lett meghatározva, mely a nyugdíjminimum és a
nyugdíj emeléseket figyelembe vette. Ez az összeg szociális szintnél jelenleg 76.630.-Ft, ill. a
piaci elven bérbeadott lakásoknál a kedvezményesebb bérleti díjnál alkalmazott küszöbszám a
139.930.-Ft.
Évente vizsgáljuk meg valamennyi bérlő jövedelmi helyzetét és a benyújtott igazolások
alapján megállapítható, hogy több nyugdíjas bérlő esetében is a pár százalékos nyugdíjemelés
miatt kicsúszik a szociális bérlakásra jogosító jövedelmi határok alól, és átkerül a magasabb
bérleti díjat jelentő, „költségelven bérbe adott lakások” bérlői közé.
Ahogy a korábbi években, úgy idén is javasolt ezen szintek bizonyos mértékű emelése. A
nyugdíjak a benyújtott igazolások alapján kb. 1,6%-kal emelkedtek a tavaly hasonló
időszakhoz képest.
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Ennek megfelelően javasoljuk (kerekítve) 2%-kal a jövedelmi szinthatárok emelését is
megállapítani.
De ettől eltérő szinthatár növekedéséről is dönthet a T. Testület, s akkor több bérlő maradhat a
szociális szintet jelentő jövedelem határ alatt, kevesebben esnek költségelvű bérlői
besorolásba, továbbá többen lesznek jogosultak szociális alapon lakásigénylési kérelmet
benyújtani.
A minimálbér nettó: 73.815.-Ft, mely kb. 7%-ot emelkedett 2015-höz képest. Mivel a
minimálbér magasabb arányban emelkedett, mint a nyugdíjak, ezért a hasonló tendencia
esetén a minimálbér elhagyhatja az általunk lakásigénylésnél megállapított szociális szintet,
vagyis bekövetkezhet az, hogy valaki minimálbért keres, és mégsem lesz jogosult szociális
bérlakásra. Ezért az emelés mértéke megfontolandó, sőt javasolnánk a minimálbér
emelésével hasonló mértékben emelni. (Reálbérek 2015-ben 2014. évhez képest 4,2 %-kal
emelkedtek)
Ugyan ha a nyugdíj emelés mértéklét, 2%-ot vesszük figyelembe, akkor még az alábbi
táblázatban szemléltetett 78.165.-Ft-os jövedelmi határ az idei minimál bér 73.815.-Ft felett
van, de a fentiek szerint érdemes figyelembe venni a nagyobb, 7%-os emelést is, ami által
nettó 81.995.-Ft/fő lenne az az érték, ami alatt szociális lakásra a lakásigénylési kérelmet be
lehet nyújtani.
Mindkét emelés mértéke kettős hatású:
- ha csak 2 %-kal emelünk, akkor az alacsony jövedelműek közül egyre kevesebben tudják
beadni lakásigénylési kérelmüket a minimálbér nagyobb arányú emelkedése miatt, másik
oldala, hogy a bérbeadó felé bevétel kiesés nem jelentkezik, mert az eddigi költségelvű bérlők
továbbra is ebben a kategóriában maradnak, ha jelentősebb jövedelem csökkenésük nem
jelentkezik.
- ha 7%-kal emelünk, akkor az alacsony jövedelműek közül többen tudnak lakásigénylési
kérelmet benyújtani, viszont akkor valamennyi bevétel kiesés történhet, mert kevesebb bérlő
esik költségelvű besorolásba – itt inkább azok érintettek, akik a költségelvű besorolás határán
mozognak. Pozitívan érintheti a nyugdíjasokat is, a nyugdíj emelés mértékénél nagyobb
szintű növekedés esetén többen maradnak szociális szintű besorolásban.
Számítási módok:
Ha a rendeletet módosítjuk, akkor a jövedelmi határok az alábbiak szerint módosulnának
számszerűen:
Jelenlegi érték:
2 %-os emelés:
7%-os emelés:
76.630.-Ft
78.165.-Ft
81.995.-Ft
Az eltérítés mértékét 25%-ot figyelembe véve /2/A.§ (5)
bekezdésben szereplő személyeknél/:
95.785.-Ft
97.705.-Ft
102.490.-Ft
Jelenlegi érték (Kedvezményesebb 2 %-os emelés:

7 %-os emelés:

Piaci alapú )

139.930.-Ft

142.730.-Ft

149.725.-Ft

Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy az összeghatárok tekintetében a
Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001.
(III.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet és a lakbérek megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklet szerinti módosítása szükséges.

III.
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Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi: nincs
Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról nem okoz bevétel csökkenést
A változásnak társadalmi kihatása: Az összes lakásbérlőre kihat, nekik nem jelent
többletkiadást.
Környezeti és egészségi következménye: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot az elmúlt évek
gyakorlatához képest.
A jogalkotás elmaradásának esetén:
Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó
tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, jogalkotás
elmaradása esetén ez elmaradna.
Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását.
Szentgotthárd, 2016. március 16.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1.sz. melléklet:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének …./---. (..)
önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének a lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet 2/A.§ (1) bekezdése a következők szerint
módosul:
„2/A§ (1) A szociális helyzete alapján jogosult az önkormányzati lakásra az, akinek a
családjában- a vele együtt költöző illetve közös háztatásban élő családtagokat számítva- az
egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 76.630.-Ft-ot „A” variáció:
78.165.-Ft-ot VAGY „B” variáció: 81.995.-Ft-ot és a vele együtt költöző családtagokingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, kivéve a külterületi és a
haszonélvezettel terhelt ingatlant.
Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke a 2.800.000-Ftot meghaladja.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni a régebb óta Szentgotthárdon lakókat.”
2.§ A rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés:
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Indokolás:
1.§-hoz:
A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó
tényezőt szükséges a bérek és nyugdíjak emelkedésének szintjével harmonizálni, ezért
szükséges a 2015-ben megállapított jövedelemszint emelése.
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2.sz. melléklet:
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/---. (---- )
önkormányzati rendelete
A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő a lakbérek megállapításáról szóló
15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. §. (1) bekezdése
helyébe a következő szöveg lép:
„4.§ (1) Szociális alapon bérbe adott lakások esetén a havi lakbér általános mértéke
167Ft/m2, ha az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 76.630.-Ft-ot
„A” variáció: 78.165.-Ft-ot VAGY „B” variáció: 81.995.-Ft-ot vagy a Lakások bérletéről
szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott
esetekben megállapított korrekcióval számított értéket, 95.785.-Ft-ot „A” variáció: 97.705.Ft-ot, VAGY „B” variáció: 102.490.-Ft-ot.”
2.§ A Rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4.§ (2) Költségelven bérbe adott lakások esetén (amennyiben az egy főre jutó havi nettó
átlagjövedelem meghaladja a 76.630.-Ft-ot „A” variáció: 78.165.-Ft-ot VAGY „B” variáció:
81.995.-Ft-ot), vagy a Lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet
2/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben megállapított korrekcióval számított
értéket, 95.785.-Ft-ot „A” variáció: 97.705.-Ft-ot, VAGY „B” variáció: 102.490.-Ft-ot.), a
havi lakbér általános mértéke a következő korrekciókkal módosul:
Amennyiben a jövedelmi határok A havi általános lakbér emelésének
a 4.§ (1) bek. szerinti mértéket mértéke a 4.§ (1) bek. szerinti
meghaladják
lakbérhez képest:
0 -10.000.Ft-tal
50 %
10.000 - 20.000.Ft-tal
70 %
Több, mint 20.000.- Ft-tal
100 %
3.§. A Rendelet 4.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és
az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által, az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül – amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint
számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, egyedül álló
személyek, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok
esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság által az 5. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti
korrekciók közül - amennyiben számítható - legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti
korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 139.930.-Ft-ot „A” variáció: 142.730.-Ft-ot, VAGY „B”
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variáció: 149.725.-Ft-ot. Ugyancsak e szabály vonatkozik a lakások bérletéről szóló12/2001.
(III. 29.) önkormányzati rendelet 2/E. §-ában szabályozott, piaci alapon bérbe adott
önkormányzati bérlakások lejárt szociális vagy költségelvű lakásbérletek bérletére is azzal az
eltéréssel, hogy a kedvezményes, 3-szoros bérleti díj minden esetben alkalmazható abban az
esetben, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 139.930.-Ft-ot „A” variáció:
142.730.-Ft-ot, VAGY „B” variáció: 149.725.-Ft-ot.”

4.§ Ez a rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Huszár Gábor
polgármester

Kihirdetés:
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Indoklás:
1.§-hoz:

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. sz.
mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából.
2.§-hoz:

A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. sz.
mellékletében található módosításával szükséges összhang megteremtése céljából.
3.§-hoz:
A Szociális helyzet alapján megállapított jövedelemszintnél rendeletünk szerint mértékadó
tényező az öregségi nyugdíjak és a bérek emelkedése. Ezért szükséges a jövedelemszint
harmonizációja, ezért szükséges 2015-ben megállapított érték emelése.
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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2016. március 31.-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Gongola Péter és társai tiltakozó beadvánnyal fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez a Rábatótfalu
városrészben Papp Zoltán által létesíteni tervezett sertéstelep vonatkozásában.
A Képviselő-testület 37/2016. számú határozata:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gongola Péter és társai által
kezdeményezett aláírásgyűjtés kapcsán kezdeményezi, hogy Rábatótfalu városrészen az aláírásgyűjtő
íven meghatározott területen a megbízott településtervező vizsgálja meg a készülő településrendezési
tervek kapcsán a beépítésre szánt területen a meglévő és tervezett falusias lakóterület terület
felhasználás helyett más terület felhasználás milyen módon írható elő.
-Az érintett lakóterületen lakókat tájékoztatni kell a falusias ill. kertvárosias besorolás kapcsán arról,
hogy az milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár és lehetővé kell tenni, hogy azokra a megkérdezettek
véleményt nyilváníthassanak március 15-ig
-A vállalkozótól írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az állattartást milyen módon kívánja
végezni, erről szintén tájékoztatni kell a lakosságot.
-a testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a vállalkozóval tárgyaljon csereterületről
ill. más megoldásról

A tájékoztató levél az előterjesztés 1.számú melléklete.
A kézbesített tájékoztatók száma: 32 db
Visszaérkezett nyilatkozatok száma: 30 db
a kertvárosias lakóterületi terület-felhasználást támogatja: 24 db
a falusias lakóterületi terület-felhasználást támogatja: 6 db

Papp Zoltán a visszaérkezett nyilatkozatok eredményének ismeretében egyéni indítványát
változatlan formában fenntartja.
A területen élők válaszai nem jelentik azt, hogy a Képviselő-testületnek azt maradéktalanul el kell
fogadnia és határozatba kell foglalnia hiszen ez nem ügydöntő népszavazás, hanem egy a területen
élőkkel folytatott konzultáció volt. Akik előzetesen ebben a kérdésben megnyilvánultak, azok nem a
telepet létesíteni akaró szentgotthárdi vállalkozótól kapott információk alapján nyilatkoztak, hanem az
egymás közt terjesztett sokszor csak félinformációk, esetenként téves információk alapján és
nagyjából annak mentén, hogy „akar-e Ön egy sertéstelep mellett trágyaszagban élni?”
Papp Zoltán a mellékelt beadványt juttatta el hozzánk (2.számú mellékelt). A terveit ez a beadvány
tartalmazza valószínűleg a legpontosabban.
Miután a telep még nem épült meg, nem lehet a kialakult helyzetet a helyszínt bejárva érzékelni, így
mindkét fél azt mondja, hogy a másik állítása hamis és az övé az igaz így azután elég nehéz
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helyzetben van a döntéshozó. Egy segítséget jelenthet talán az ugyanezen a területen már működő
sertéstelep ami nagyobb is és nagy valószínűség szerint a korábbi építettsége miatt nem is mindenben
a mai legújabb előírások szerinti legkorszerűbb technológia – mégsem érkezett miatta sem bejelentés,
sem panasz. Ebből kiindulva azért az előrevetíthető, hogy valószínűleg egy új, teljesen korszerű
szigorú előírások szerinti telep sem fogja lehetetlenné tenni az ottani életet.
A városi képviselő - testületnek amelynek összességében egy egész városrész, sőt az egész város
vonatkozásában kell gondolkodnia, első sorban azt érdemes mérlegelni, hogy az elmúlt évtizedben
megváltozott-e valami olyan mértékben és mélységben, ami eléri azt a szintet, amikor Rábatótfalu
nyugati széle a „pusztai rész” már nem falusias beépítettséget hanem kertvárosiast indokol miközben a
településrész központi, középső része továbbra is falusias kell hogy maradjon. Lényegét tekintve
amennyiben a beépítettség esetleges módosítását mérlegeli a Testület, akkor ezekre a kérdésekre kell
választ adnia. Amennyiben a Testület mégiscsak hagyja a területet a jelenlegi beépítettség szerint, a
sertéstelep a tervezett módon megépül de az teljes egészében a vállalkozó kockázata, hogy a sok
milliós beruházást annak tudatában valósítsa meg, hogy minden előírást a legtökéletesebben kell
betartania és megvalósítania és még ez is kevés lehet, mert amennyiben a telep elkezd működni, és
bekövetkezik az a kellemetlen hatás ami ellehetetleníti a környéken lakók életét, akkor a telepet a
hatóságok be fogják záratni és senki nem fog emiatt kártérítést fizetni neki. Annak is tudatában kell
lennie továbbá, hogy a telep semmilyen módon nem lesz megnövelhető, az állatállomány semmilyen
módon nem mehet az említett szám fölé.
Ha a T. Testület a település ezen részét átsorolja kertvárosias övezetbe, akkor természetesen a telep
építése szóba sem jöhet.
Áttekintettük az önkormányzati esetleges csereterület – biztosítási lehetőségeket – nem találtunk olyan
egybefüggő, a mostanihoz hasonlítható területet amelyen ilyen beruházás lefolytatható volna.

Néhány további szakmailag indokolható javaslatot még hoztunk:
- Az érintett terület a meglévő belterület, a tervezett belterület és a tervezett töltésig terjedő
jelenlegi külterület területrészekből áll. (3.számú melléklet)
Attól függően, hogy a kertvárosias vagy a falusias területfelhasználás lesz a meghatározó az érintett
területen, a fent részletezett három területrész különféle terület-felhasználásokat kell, hogy kapjon.
Településtervezési szempontból mindkét irány lehetséges, a beépítési jellemzők, a meglévő
ingatlanhasznosítások egyiket sem zárják ki.

1. Kertvárosias lakóterület:
Mindhárom területrész besorolása kertvárosias lehetne, a belterület és a tervezett belterület
meglévő kertvárosias, a tervezett töltésig terjedő rész pedig belterületbe vonható, tervezett
kertvárosias lakóterület.
Míg a falusias besorolás lehetővé tette különféle, a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró gazdasági tevékenység végzésére szolgáló épület építését. (asztalosipari tevékenység:
3981 hrsz., lakatosipari tevékenység: 0898/3 hrsz) addig a kertvárosias besorolásnál erre már
nem lesz lehetőség. A telepengedélyezési, bejelentési eljárások menete az, hogy első
lépésként az építési hatóságnak egy nyilatkozatot kell kiadni arról, hogy a helyi építési
szabályzat előrásai lehetővé teszik-e az adott tevékenység folytatását a telken. Ha ott
gazdasági tevékenység nem folytatható, a bejelentés alapján megkezdett tevékenység végzését
meg kell tiltani, telepengedélyt kiadni nem lehet. Például: az említett fenti két telek esetében a
több évtizede változatlanul működő vállalkozások zavartalanul működhetnek, azonban, ha pl.
egy új cég szeretné a tevékenységet folytatni valamelyik telephelyen, máris felmerül az
említett nyilatkozat kérdése. Előbbiek miatt a fenti két telek esetében különleges beépítésre
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szánt területként kellene megfogalmazni a területfelhasználást, ez lehetővé tenné, hogy
kapacitásbővítés nélkül a jelenlegiek szerint működhessenek új cég megjelenése esetén is.
A kertvárosias lakóterületen új, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági
tevékenység, ipari szolgáltatás végzésére szolgáló épület sem lesz építhető a Helyi építési
Szabályzat hatályba lépése után.
A falusias besorolás tette lehetővé a 0904/17 hrsz-ú telken 150 db sertés tartására szolgáló
épületek építését is. A telek területfelhasználását a fentiekben leírtak szerint kellene
meghatározni különleges beépítésre szánt területként, a környezetbe illesztés feltételeit a
kapacitásbővítés lehetősége nélkül – fasor telepítés, védőtávolság meghatározása - a rendezési
tervek készítésében közreműködő környezetvédelmi szaktervező fogja részletesen
meghatározni.

2. Falusias lakóterület:
A területen a belterület és a tervezett belterület meglévő falusias terület-felhasználású lehetne,
a tervezett töltésig belterületbe vonható falusias lakóterület vagy maradhatna külterületi
mezőgazdasági terület is.

A létesíthető épületrendeltetések a falusias
Kormányrendelet - OTÉK – 14.§ szerint:

lakóterületen

az

253/1997.

(XII.20.)

„(2)A falusias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:
a) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás jellegű,
d) igazgatási, iroda,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat.”

A képviselőtestület szűkítheti a lehetséges rendeltetések körét.

Az OTÉK – 29§(1) - a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat,

továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására
szolgáló építmények elhelyezésére a beépítésre nem szánt, mezőgazdasági területeket
jelöli ki.
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Lehetséges megoldás, hogy a töltésig terjedő terület tervezett falusias lakóterület lenne,
kiemelve a Merkli Mihály üzemeltetésében levő és a Papp Zoltán által létesítendő sertéstelep
telkeit és körülötte jelentős szélességű védőtávolság területét beépítésre nem szánt,

mezőgazdasági területeként kijelölve. ( A védőterületet a hatást előidéző a saját
területén belül köteles kialakítani!! OTÉK 38.§(7))

II.
A téma legutóbbi tárgyalásakor szóba került egy a területen működő másik sertéstartó telep is – az
elhangzott lakossági megnyilvánulások szerint az engedély nélkül jött létre, ahol deszkából összetákolt
építményben tartják az állatokat. A teljes nyilvánosság előtt szóba hozott vállalkozó Merkli Mihály
tekintettel arra, hogy akkor nem volt jelen a testületi ülésen az alábbi levéllel reagált az
elhangzottakra:
Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Jegyző Úr és Képviselők!
Alulírott Merkli Mihály, Szentgotthárd, Tótfalusi út 188. szám alatti lakos a 2016.február 24-i ülés engem és
általam működtetett sertéstelepet ért vádak miatt szeretnék helyesbítést kérni. A Gongola Péter és társai tiltakozó
beadványa című napirendi pontban, amiben a 81 összegyűjtött aláírás miatt tárgyaltak egy vállalkozóról, aki
szintén egy sertéstelepet szeretne működtetni, Domiter Istvánné kért szót, amiben engem és az általam
működtetett vállalkozást járatta le.
Azon megjegyzésre reagálva,miszerint a telep megépüléséről nem tudott senki szeretném leszögezni, az akkori
város vezetőség a Zsidahegyen lévő sertéstelepem megszűntetését kérte, a terület más célú felhasználásra
hivatkozva. Valamint Rábatótfalun a pusztai részt ajánlotta állattartásra alkalmas területnek, mivel a falu
lakosainak többsége állattartással foglalkozott.
Az első épület építését hangsúlyozom téglából és nem deszkából összeeszkábálva, nem egy-két darabbal,
hanem ötvenes létszámmal indult. Az akkori előírásoknak megfelelve 2005-ben lett bővítve az épület a munkaügy
támogatásával, itt is minden engedéllyel rendelkeztem. Ahogy ilyenkor előírás minden telek szomszédot
tájékoztattam az első épület építéséről és a bővítéséről is. Köztük Domiter Istvánné édesapja (telek szomszéd) is
kapott meghívást.
Az állattartás igen szaggal is jár, azonban a napi szintű takarítással és a trágyatároló használatával minimálisra
csökkenthető. Az ide építő lakosok tisztában voltak/vannak vele, hogy Rábatótfalu egy falu, amivel együtt jár a
mezőgazdaság, állattartás. Ha itt olyan bűz lenne, amiről ő beszélt, akkor kérdezem én 22 év alatt, miért nem
érkezett egy panasz, bejelentés sem a felelős szervek felé.
Arra kérem Önöket, hogy e hamis vádak alapján ne ítéljenek el engem, sem más állattartókat, köztük az új
vállalkozót sem, mivel a szabályoknak megfelelően jár el. A helyi önkormányzatnak szintén támogatnia, mint sem
hátráltatnia kellene a gazdálkodókat, ahogy a jelenlegi kormány teszi. A nemzeti vidékstratégia ösztönzi a korábbi
falusi állattartás hagyományainak felélesztését, a mezőgazdasági munka szerepének erősödését, a háztáji
állattartás növelését, és minden támogatást megad ahhoz, hogy a vidék népességmegtartó ereje növekedjen.
Ennek megvalósítását az állam támogatásokkal segíti.
Mivel az itt lakóknak kiküldött tájékoztató levélben, egy szót sem írtak a tartható állatok fajtájáról és számáról, ami
a legnagyobb változást jelentené egy falusi ember számára. Továbbá korlátoznák akár egy fatároló építését is,
amire itt a legnagyobb szüksége van akár nagymennyiségű több évi tűzifa tárolására.
A mellékelt Nyilatkozatot is egy a kertváros mellett érvelő személy hordta ki, így ennek átadásakor ezzel
befolyásolhatta az itt lakókat. A pusztán lakók bele vannak kényszerítve egy választásba, ami feszültségeket
szíthat. Továbbá 2016.janurájában aláírás gyűjtéskor szó sem volt egy kertvárosról. Döntésük előtt további
tájékoztatást kérünk.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Szentgotthárd, 2016.03.14.
Tisztelettel:
Merkli Mihály

Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiltakozó beadvány
Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen c. előterjesztés alapján a következő döntést
hozza: ………………..
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
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Szentgotthárd, 2016. március 22.

Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

1.számú melléklet
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2.számú melléklet

Tisztelt Jegyző Úr!

2016. január 25.-én kelt levelükre válaszolva, sertéstartó épület létesítése elleni
tiltakozó beadvány kapcsán a következőkről szeretném tájékoztatni.
Őstermelő családi gazdálkodóként a 094/40 és 0904/41 hrsz-ú ingatlanokon
mezőgazdasági telephelyet szeretnék létesíteni. Jelenlegi lakhelyünkön hely
hiányában a mezőgazdasági gépek és az állattartás együtt nem kivitelezhető. A
telephely gép-, és terménytároló épületből, sertéstartó épületből, továbbá a
technológiához szükséges-, és kapcsolódó létesítményekből állna. Az épület
befoglaló tervezett méretei: 14x 12 méteres gépszín és terménytároló, valamint az
ehhez közvetlenül csatlakozó a 21x 6 méteres, 40 -50 férőhelyes zárt sertéstartó
épület. Állatlétszám megoszlása maximum: 4 koca, 15 malac, 15 süldő, 15 hízó, így
biztosítva a folyamatosságot. A fő-épületek mögött kerül telepítésre a zártrendszerű
híg-, és szilárd trágyatároló illetve az 50 m3-es alomtároló. Az őstermelői igazolvány
adta lehetőségeket kihasználva, helyi igényeket kielégítve malacokat és
hagyományos hízlalással felnevelt sertéseket, pácolt füstölt árut szeretnék készíteni
és értékesíteni. Úgy érzem ez az állatlétszám nem meríti ki a sertéstelep fogalmát,
de a mi családi vállalkozásunkat nagymértékben elősegítené.
A telep építése során a vonatkozó és érvényben lévő védőtávolsági előírások
betartása -amely >100 m- biztosított (a helyi rendelet szerint legalább 25 m) a
legközelebbi lakóépülettől is. A telephely mezőgazdasági rendeltetésű övezetben
tervezett, zárt, kerített létesítményként üzemelne. A környezetbe illesztés érdekében
védő-, takaró növénytelepítés készül zárt tuja-sorral, cserjével illetve fákkal, ez
szakhatósági előírás is. Az útcsatlakozás a Tótfalusi útra tervezett önálló úttal. A
technológia illetve a folyamatos üzemeltetés zárt rendszerben történik. A hulladékok
tárolása és kezelése során a szaghatások minimalizálása érdekében a trágyakezelés
szagtalanító baktériumokkal történne.
Egyben tájékoztatom, hogy a tervezési munkák folyamán az előzetes szakhatósági
egyeztetések a környezeti hatásra való viszonylatban megtörténtek
(Állategészségügy, ÁNTSZ, Víz-ügy). A hatóságok a létesítés ellen kifogást nem
emeltek, azonban a vonatkozó előírások betartására felhívták a figyelmet.
Természetesen az építési hatósági eljárás során a hivatalos megkeresésük
ismételten megtörténik.
Bízva abban, hogy a kormány által kiemelten támogatott Vidékfejlesztési Program
elősegítése érdekében a helyi gazdák tevékenységét illetve fejlődését a város
pozitívan ítéli meg, a tervezett beruházási elképzeléseimet támogatja. Szerintünk ez
a jövő, nem az ellenőrizetlenül importált élelmiszerek fogyasztása. Saját érdekem is,
hogy a tevékenység hosszú távon is sikeres legyen, valamint a környezettel –
beleértve a lakosságot is- kiegyensúlyozott, harmonikus együttműködés szerint
alakuljon.
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Szentgotthárd, 2016. február 29.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Papp Zoltán
Szentgotthárd, Szvétecz E. u. 1.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatok
Szentgotthárdon 2016.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd útjainak megfelelő szinten tartása különösen fontos feladat. Az itt élők a
mindennapi életük során naponta szembesülnek a jól karbantartott utak pozitív élményével és
naponta bosszankodnak, ha az útépítés illetve karbantartás elmaradása nehézségeket okoz
nekik. A településre érkezők pedig legelőször közútjainkkal találkoznak és meghatározó
következtetéseket vonnak le ezek állapota alapján a település egészére vonatkozóan.
Mi most ebben az előterjesztésben valamennyi olyan önkormányzati utat, illetve egyéb
közlekedési felületet megvizsgáltunk melyek javításra, karbantartásra, átépítésre várnak.
Sajnos ezek összes költsége lényegesen magasabb mint az önkormányzatunk számára 2016ban rendelkezésre álló keret így a T. Képviselő- testületnek válogatnia kell. A megjelölt
költségek becsült összegek, vélhetően közbeszerzési eljárásban kell majd kiválasztani a
kivitelezőket és ennek fényében a költségek változhatnak, de a felsorolt összegek
mindenképpen irányadók.
Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy a város közúthálózatának gerincét állami tulajdonban
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő alábbiakban felsorolt utak teszik ki,
melyek egyben a város közúthálózatának gyűjtő útjai is.
Szentgotthárd területén az alábbi országos közutak / gyűjtő utak/ találhatók :
8.sz főútvonal
Tótfalusi út (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
Mártirok útja - Széchenyi utca (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő
út)
Rábafüzesi bekötő út - Füzesi út – Széll Kálmán tér (7459.sz. Szentgotthárd –
Rábafüzes összekötő út)
Árpád u. (7458.sz. Kétvölgy – Szentgotthárd összekötő út)
Kossuth L. út - Kethelyi út (7454.sz Vasszentmihály - Felsőszölnök összekötő út)
Május 1. út - Hunyadi út (a volt Autóbusz-pályaudvar és az Ady E. utca közötti
szakasza) – Ady Endre utca (74328.sz. bekötő út)
Máriaújfalui út (7455. jelű Máriaújfalu – Őriszentpéter összekötő út)
Nyíres utca (7455.sz. Őriszentpéter – Máriaújfalu összekötő út)
A fenti utak tekintetében a tulajdonos, illetve kezelő joga és kötelessége mindennemű
beavatkozás megtétele, így a fenti utak karbantartása és felújítása is.
A Képviselő-testület 2013. októberi ülésén foglalkozott az önkormányzati utak állapotával.
Az előterjesztésben jeleztük, hogy a felújítással érintett utcákat időben meg kell határozni,
mivel egy építési engedély nélkül végezhető meglévő út burkolat-felújításánál is műszaki
tervdokumentáció alapján lehet a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést elindítani. A műszaki
tervdokumentációt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell elkészíttetni. Egy új út, járda, vagy kerékpárút

87

építésénél pedig csak jogerős építési engedély beszerzése után lehet a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárást elindítani.
Fontos az is, hogy a műszaki előkészítés során az összes közmű-üzemeltetőt értesíteni
célszerű az adott évben tervezett felújításokról, hogy munkáikat ütemezni tudják, mivel az
utak felújítását követően a közvetlen hibaelhárítást kivéve nem célszerű felbontani a végleges
burkolatot.
A fent leírtak alapján kérjük, hogy már most határozza meg a T. Képviselő-testület a
felújítással érintett utcákat (egyéb közlekedési felületeket), hogy az előkészítéseket időben el
tudjuk indítani annak érdekében, hogy a kivitelezési munkálatokat idén el is lehessen végezni.
Az önkormányzat idei évre tervezett költségvetésében útépítésre, -felújításra összesen 73
mFt szerepel, illetve az éves út-híd karbantartási keret terhére is tudunk kisebb útfelújításokat
is elvégeztetni.
A Máriaújfalu városrész önkormányzati útjait, járdáit a kimutatás nem tartalmazza a tervezett
szennyvíz-csatornázás miatt.
2015-ben teljes mértékben önkormányzati forrásból (össz. br. 101 612 393,- Ft) az alábbi
útburkolat felújítási munkálatokra került sor:
- Tompa M. utca teljes 388,50 m hosszban (egyoldali járdával, vízelvezető
folyókákkal);
- Váci M. utca teljes 187,70 m hosszban (burkolatalap megerősítéssel);
- Erdei utca (vis maior támogatással nem érintett 165,00 fm hosszú szakasza);
- Kodály Z. utca (vis maior támogatással nem érintett 145,00 fm hosszú szakasza);
- Dobó I. utca (vis maior támogatással nem érintett 195,00 fm hosszú szakasza);
- Toldi M. utca (vis maior támogatással nem érintett 295,00 fm hosszú szakasza);
- Alsópatak utca (vis maior támogatással nem érintett 70,00 fm hosszú szakasza)
Továbbá részben vis maior támogatásból is több útszakasz teljes szélességű burkolatfelújítását is megtörtént, amelyek a következők:
- Széchenyi utca elmosott híd/áteresz újjáépítésével érintett 75,00 m-es útszakasz;
- Alsópatak utca 315,00 m-es szakasza;
- Felsőpatak utca 763,00 m-es teljes szakasza;
- Zöldlomb 185,00 m-es szakasza;
- Erdei utca 175,00 m-es szakasza;
- Toldi M. utca 230,00 m-es szakasza;
- Kodály Z. utca 240,00 m-es szakasza;
- Dobó I. utca 50,00 m-es szakasza;
- Babits M. utca 145,00 m-es szakasza;
A vis maior támogatáshoz az önkormányzati összesen br. 31 030 300 Ft saját forrást (vis
maior támogatás önrésze, ill. kiegészített saját forrás) kellett biztosítania, mivel csökkentett
összegű vis maior támogatásban részesültünk. A vis maior támogatás összege 41 873 000 Ft
volt. Ezek az összegek nemcsak a fenti útburkolat felújítások költsége, hanem a teljes vis
maiorral érintett 17 helyszínen megvalósult építési beruházás költsége (útburkolat
felújításokon kívül a Széchenyi úti híd/áteresz újjáépítése, árkok, útpadkák helyreállítása,
valamint egyéb költségek (szakértői, ill. tervezési díjak ).
Egyben a Képviselő-testületet is tájékoztatjuk, hogy a helyi médiában egy felhívásban is
tájékoztattuk a lakosságot, hogy vis maior támogatásból csak az eredeti állapot helyreállítása
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történhetett meg, így az utak burkolatának felújításakor csak 1 rétegű aszfaltburkolat
épülhetett, amely jelentősen korlátozza ezeknek az utaknak a teherbírását. Ezzel kapcsolatban
ahol még nem volt súlykorlátozás elrendelve ott a képviselő-testület súlykorlátozást rendelt el
az elmúlt időszakban. Felhívtuk a nagytömegű járművekkel közlekedők figyelmét, hogy a
súlykorlátozással érintett szakaszokra a közútkezelőtől (önkormányzattól) előzetes
hozzájárulást kell kérni. A közútkezelő megtagadhatja ezekre a szakaszokra a behajtást, ha a
súlykorlátozást túllépő szállítmány megbontható, vagy más közlekedési eszközzel is
továbbítható, illetve időjárás függvényében engedi ezekre az utakra történő behajtást.
Továbbá információink szerint a hamarosan megjelenő pályázatokon (pl.: külterületi utak
felújítása, vagy TOP pályázatok) történő eredményes szereplés függvényében további
önkormányzati utakat, kerékpárutakat, buszöblöket érintő fejlesztések, felújítások
valósulhatnának meg a város területén.
2016-ban az önkormányzat költségvetésében biztosított forrásokból javasolt útépítéssel, felújítással munkálatok, illetve indokoltságuk:
- A Zsidai utca városrészen belüli szakaszára már évek óta rendelkezünk burkolat-felújítási
műszaki tervdokumentációval. Az elmúlt évben pályázaton is indultunk ennek a szakasznak a
felújítására, azonban a pályázat sajnos nem nyert. A Zsidai utca bevezető Örökzöld utcai
kereszteződéséig tartó szakasza, illetve a tűzoltószertár utáni szakasza a korábbi években már
felújításra került. Az idei útfelújítási programban mindenképpen javasoljuk, illetve
indokoltnak tartjuk a Zsidai utca városrészen belüli szakaszának felújítását két rétegű melegen
hengerelt aszfaltburkolattal.
- A Kossuth L. utcai parkoló bővítésével, felújításával Képviselő-testület már 230/2013.
számú határozatában hozott döntésében foglalkozott, amelyre elkészültek az építési
engedélyezési tervek, a parkoló területének megvásárlásáról a Képviselő-testület 11/2016.
számú határozatában döntött. A terület vásárlással kapcsolatos adás-vételi szerződés
megkötése megtörtént az ingatlan földhivatali átvezetése folyamatban van. Az engedélyezési
eljárásnál a hiánypótlások megtörténtek az engedély kiadása hamarosan megtörténik. Az
építési engedély kiadása után idén meg lehet valósítani a parkoló bővítését, felújítását.
- Az Alkotmány utcai autobuszöbölpár szükségességéről Képviselő-testület már 247/2014.
számú határozatában döntött. A buszöböl építésére jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.
Az idei évben megvalósításának akadálya nincsen.
- A Felsőpatak utca útburkolata tavaly a vis maior támogatás keretében megújult. Az
előterjesztésben már korábban is leírtak alapján vis maior támogatásból csak az eredeti állapot
helyreállítása történhetett meg, így a Felsőpatak utca burkolatának felújításakor is csak 1
rétegű aszfaltburkolat épülhetett, amely jelentősen korlátozza ezeknek az útnak a teherbírását.
A Felsőpatak utca tetején lévő mezőgazdasági, illetve erdőterületek megközelítésének egyik
alternatív útvonala lehet az Akác utca. Megerősített pályaszerkezettel (meglévő
pályaszerkezet remixelése) és új két rétegű melegen hengerelt aszfaltburkolattal egy sokkal
rövidebb szakaszon, költséghatékonyabban alkalmassá lehet tenni nagytömegű gépjárművek
közlekedésére, így a Felsőpatak utca végén lévő mezőgazdasági, illetve erdőterületek
megközelítésére, illetve az új aszfalt burkolattal az ottlakók évek óta hangoztatott jogos
kérésének is eleget lehetne tenni.
- A Fenyő utca a városrészen az elmúlt években elkezdett útfelújítási program (Hétház utca,
Váci M. utca) következő állomása lenne. Az idei évben az utca csapadékvíz-elvezetése is
megújulna egészen a befogadó Új-patakig. Az út burkolatának rossz állapota mindenképpen
indokolja a felújítását.
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Ütemezés: a műszaki tervdokumentációval és engedélyezett tervekkel rendelkező projektek
(Kossuth L. utcai parkoló, Alkotmány utcai autóbuszöböl, Zsidai utca) esetén a közbeszerzési,
beszerzési eljárások a testületi döntést követően elindíthatóak és a kivitelezővel történő
szerződéskötést követően 90 - 120 nap alatt megvalósíthatóak a munkák. A műszaki
tervdokumentációval nem rendelkező utcák (pl.: Akác utca, Fenyő utca stb.) esetén a
közbeszerzési kiíráshoz először a műszaki tervdokumentációt kell elkészíttetni
(megrendeléstől számított 21 nap) ezt követően lehet a közbeszerzési, beszerzési eljárást
lefolytatni és a kivitelezővel történő szerződéskötést követő 90-120 nap alatt
megvalósíthatóak.
A fent leírtak alapján az alábbi táblázatban összegezzük az önkormányzati utak építésének, felújításának költségeit és főbb műszaki tartalmát:
Munka megnevezése

Zsidai utca (Örökzöld u.tól a tűzoltószertárig)
Kossuth L. utcai parkoló
átépítése
Alkotmány utca buszöböl
építése
Akác utca

Megjegyzés
27,04 mFt 2 rtg. melegen
aszfalttal

hengerelt

23,00 mFt Meglévő

bővítése,

Bekerülési költsége (bruttó)

parkoló

felújítása

4,95 mFt Új buszöbölpár építése
9,65 mFt Remixes burkolatalap építés, 2

Fenyő utca

6,20 mFt

Kilián Gy. utca

5,40 mFt

Felső utca

8,36 mFt

Szépvölgyi utca

6,36 mFt

Széchenyi utca

3,20 mFt

Vadvirág utca

7,36 mFt

Muskátli utca

5,45 mFt

Móra F. utca

4,43 mFt

Gyertyános utca

5,33 mFt

Alsó út

2,54 mFt

rtg.
melegen
hengerelt
aszfalttal.
Remixes burkolatalap építés, 2
rtg. melegen hengerelt aszfalttal
Melegen
hengerelt
aszfaltburkolattal
történő
felújítás
Melegen
hengerelt
aszfaltburkolattal
történő
felújítás
(Rábakethelyi
temetőhöz vezető szakasza)
Szilárd burkolattal rendelkező
szakaszán melegen hengerelt
aszfaltburkolat kialakítása
A Széchenyi úti híd/áteresz
újjáépítése során nem érintett
szakaszon melegen hengerelt
aszfalttal
Melegen
hengerelt
aszfaltburkolattal
történő
felújítása
Melegen
hengerelt
aszfaltburkolattal
történő
felújítása
Melegen
hengerelt
aszfaltburkolattal
történő
felújítás 200 m hosszon
Melegen
hengerelt
aszfaltburkolattal
történő
felújítás 200 m hosszon
Melegen
hengerelt
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Fagyöngy utca

Mikes K. utca
370 hrsz.-ú út

(szilárd
burkolat nélküli utca Kethelyi
mezőben (Duxler u. – Vakarcs
K. utca között)

aszfaltburkolattal
történő
felújítás
hengerelt
3,13 mFt Melegen
aszfaltburkolattal
történő
felújítás 135 m hosszon (szilárd
burkolat
nélküli
utca
Rábatótfalu városrészen)
4,90 mFt Szilárd burkolat nélküli utca
2,35 mFt Szilárd burkolat nélküli 75,00 m
hosszúságú utca

HATÁSVIZSGÁLAT
1.) Mi indokolja, miért szükséges?
A korábbi évek pozitív iránya ellenére az elmúlt évdizedekben forrás hiány miatt
elmaradt útkarbantartások, -felújítások miatt a város önkormányzati útjai is nagyon
rossz állapota kerültek. Az előterjesztésben jelzett utak felújítása a további
állagromlások megállítása érdekében, illetve hiányosságok pótlása a költségvetésben
biztosított forrás erejéig mindenképpen indokolt.
2.) Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek?
Az önkormányzat idei költségvetésben biztosított erre a célra forrás.
3.) Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?
Az építések, felújítások megvalósítása után a jól karbantartott utak fenntartására
kevesebbet kell költeni a következő években ami a költségvetésben majd nem igényel
forrást.
4.) Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?
Az előkészítések elhúzódása (pl.: közbeszerzési eljárás jogorvoslat), időjárási
körülmények hátráltathatják a megvalósítást.
5.) Mi történik a fentiek elmaradása esetén ? Megmarad az utak burkolatának rossz
állapota, mind nagyobb összeget kell majd a karbantartásukra fordítani.
6.) Az előterjesztés adminisztratív terhei:
Nincs külön adminisztrációs terhe.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem, hogy az előterjesztés alapján a 2016. évre vonatkozó út és egyéb közlekedési
felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatokat az önkormányzat költségvetésében
biztosított forrásokra tekintettel meghatározni szíveskedjenek !
Határozati javaslat
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó út és
egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos -építési, -felújítási munkálatokat az alábbiak
szerint határozza meg: ...
Határidő:
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Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető
Szentgotthárd, 2016. március 17.
Fekete Tamás
városüzemeltetési vezető
Ellenjegyzés:

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy : Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar hasznosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Ebben az előterjesztésben most csak a kiírt ötletpályázatokkal foglalkozunk és nem hozzuk a
jelenlegi állapotot megtartó bérbeadási kiírást mert amennyiben a T. Testület valamelyik ötlet
megvalósítása mellett dönt, akkor lehet, hogy nem is lesz értelme a további ilyen jellegű
elképzeléseknek.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. sz. határozata alapján
döntött a 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú autóbusz
pályaudvar épület bérbeadásának mellőzéséről tekintettel a március 10-ig meghirdetett
ötletpályázatra.
A korábban, 10/2016. sz. határozattal kiírt pályázat az alábbiakról szólt:
„Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatt található, 1572 hrsz-ú
autóbusz pályaudvar épületének további hasznosítása érdekében ötletpályázatot ír ki
Szentgotthárd polgárai részére azzal, hogy az ingatlan hasznosítására ötleteket, javaslatokat
tehetnek kizárólag e-mailben a polghiv@szentgotthard.hu e-mail címen „volt buszpályaudvar
hasznosítása” tárgy megadásával legfeljebb egy oldalban szövegesen kifejtve javaslataikat. A
javaslatok 2016. március 10-ig küldendők be. A beküldőknek meg kell adniuk nevüket és
címüket is. Az önkormányzat a beküldött ötletek teljes vagy részbeni felhasználása vagy
támogatása, sőt azok megvalósulása esetén sem tud az ötletért ellenszolgáltatást adni és a
javaslat elkészítésével esetlegesen felmerülő bármilyen költséget sem tud megtéríteni – az
automatikusan ezen kitételeket tudomásul vevőknek és azokat
ötleteiket beküldőket
elfogadóknak tekinti. Bármely kért formai elem hiánya esetén a javaslattal nem tud
foglalkozni.”
A megadott határidőig 3 pályázat érkezett:
1. Kovács-Buna József (9970 Szentgotthárd, József A. u. 8.) pályázata (1.sz. melléklet).
Hosszabb távon az épület elbontását javasolja, mivel az épület elavult, épületgépészete
korszerűtlen, teljes tér közterületté alakítását parkosítását temető kápolna, jégverem
látványossá tételével együtt. A tér korábbi nevének visszaállítása, Szent János tér
Középtávon a meglévő épület elbontásáig kiállító tér létrehozása, helytörténeti, helyi
ipartörténeti kiállítás a Múzeum és a Honismereti klub anyagából, melyet a Kaszagyár
területén kialakítandó Ipari Múzeum megnyitásáig kellene megtartani. Továbbá
javasolja a gyalogos és kerékpáros közlekedés ésszerű kialakítását, és a buszforgalom
egyszerűbb módón történő létrehozását. (egyéb részletek a pályázatban)
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2. Papp Bálint (9970 Szentgotthárd, József A. u. 19.) pályázata (2.sz. melléklet). Helyi
gazdasági élet élénkítését elősegítő infrastruktúrafejlesztés profitorientált módon,
Városkép javítása az épület rekonstrukciója által
Ő is kitér a temetőkápolna környezetének rehabilitációjára, valamint a buszmegálló
áthelyezésére és a fizető parkolóhely kialakítására. (egyéb részletek a pályázatban)
3. Viniczay Tibor Titán-Beton Építőipari Szolgáltató Kft (9970 Szentgotthárd Nyárfa
u.4) ügyvezetője az ötletpályázatában (3.sz. melléklet) a volt buszmegálló, és annak
közvetlen környékének teljes megújulásának szükségességére tér ki, az Eberl Gotthard
apát által befejeztetett Temetőkápolna épületének hangsúlyozásával. A terület
hasznosításának tükröznie kell a Kápolna feltárhatóságának, megközelíthetőségének
kiemelt jelentőségét.
A tervezett épületnek biztosítania kell az átmenetet a Kápolna mellett kialakítandó
ligetes park, és az új Kaszagyári beépítés között, az azt feltáró úttal egyetemben.
Biztosítania kell a tömegközlekedés infrastruktúráját, és a környéken élők biztonságos
közlekedését. S az alábbi javaslattal fordult a T. Testület felé, melyhez koncepció
tervet is csatolt.
„A vállalkozásunk által alapítani kívánt TITÁN Befektetési Alap a következő feladatokat
vállalja:
• 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.
• Bonyolítjuk az épület üzemeltetését.
Pályázatunk javaslata:
• Kedvező elbírálásuk esetén dolgozzuk ki az Önkormányzat és a TITÁN Befektetési
alap együttműködésének alapjait
• A Közösen kidolgozott irányelvek alapján az Önkormányzat felügyeli, (akár a Titán
Befektetési alap egyik tulajdonosaként) 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 és a TITÁN Befektetési Alap
feladata”
A beérkezett ötletpályázatok közül kettő (Papp Bálint és Vinizcay Tibor) hasonló
irányban, hasonló koncepcióban tervezi hasznosítani az adott területet (üzletközpont,
lakások kialakításával) mellette park kialakításának figyelembe vételével, Kovács-Buna
József koncepciójában közparkot tervezne az egész területre vonatkozóan.
Valamely ötlet elfogadása esetén természetesen nem történik más mint a felvetett javaslat
esetleges megvalósításának előkészítése kezdődik el – tehát a buszpályaudvar ügyében nem
dől el végérvényesen semmi. A javaslatok el nem fogadása esetén marad az, hogy saját
magunk találjuk ki az ingatlan további sorsát és találjuk ki annak részleteit vagy a meglévő
épület hasznosítására terjesztünk elő javaslatokat.
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Határozati javaslat:
1.) 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 ……………… pályázatát javasolja továbbgondolni, s a terület/városrész jövőbeni
fejlesztését ezen irányvonal mentén vizionálni.
2.) 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 ötletpályázatokban felvetett
javaslatokat nem támogatja, más hasznosítási lehetőséget keres.
Felelős: Huszár Gábor Polgármester, Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető
Határidő: közlésre azonnal
Szentgotthárd 2016. március 21.
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:
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4.sz. melléklet:
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JELENTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31.-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/ 2015. évi beszámoló készítése folyamatban. Zárszámadás elfogadása várhatóan áprilisi
ülésen történik. Eszközök elhasználódási fokát az előterjesztés az előző évekhez hasonlóan
tartalmazni fogja.
5/Likviditási terv a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészítésre kerül február hónapban.
Költségvetési előterjesztés táblázatában a 14. számú 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.
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.
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10/ Lejárt határidejű szállítói állományokról a polgármester negyedévente beszámol a
Testületnek.

Két ülés között történtek
2016. március
Városüzemeltetés:
építéshatósági csoport
Két ülés közötti építéshatósági feladatok:

Lakóház, lakás építésére kiadott engedélyek száma:
Lakóház, lakás használatbavételi engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma:
Lakóház bővítési, korszerűsítési engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Magánszemélynek kiadott egyéb engedélyek, használatbavétel
tudomásulvételi eljárások száma (épít.haszn.):
Nem magánszemélyek részére kiadott engedélyek, használatbavétel
tudomásul vételi eljárások száma:
Hatósági, szakhatósági engedélyek, nyilatkozatok száma:
Kiadott hatósági bizonyítványok száma:
Településképi bejelentési eljárások:
Nyilatkozatok:

0
1
1
0
1
7
2
0
3

Építési telkek kialakíthatóságának vizsgálata Szentgotthárd- Zsida városrészen
Szentgotthárd város önkormányzata a fiatalok családalapításának és városunkba
letelepítésének érdekében elrendelte a Zsida városrészen levő önkormányzati tulajdonú
4904.hrsz-ú ingatlanon építési telkek kialakíthatóságának vizsgálatát. A készülő szerkezeti és
szabályozási tervünk telkek kialakíthatóságát lehetővé teszi. A belterületi, művelésből kivett 5
ha 2193 m2 területű ingatlanon (1.számú melléklet) előzetes felmérés szerint 37 db építési
telek alakítható ki. A készülő szerkezeti tervünk vonatkozó része szerint (2.számú melléklet) a
Muskátli u, Vadvirág u. és az Apáti út által határolt területen a szerkezeti terv szerinti
úthálózat kiépítésével önkormányzati területen 37 db, összesen cca. 60 db építési telek
kialakítására nyílna lehetőség.
Első lépésként a 4904.hrsz-ú ingatlan telekmegosztási vázrajzát kellene elkészíttetni, majd
közműszolgáltatóknak kellene az igényünket bejelenteni. Az elektromos hálózat (belterületen
csak földkábel lehet) kivitelezése vezetékjogi engedély köteles, a terv átfutási ideje min. fél
év, költsége bruttó 13 eFt/m, melynek egy részét az ingatlanok hálózatra kapcsolása után az
EON megtéríti az önkormányzatnak. A víz-, szennyvíz, csapadékvíz létesítése vízjogi
engedély köteles, átfutási ideje kb. fél év. Útépítésre a Közlekedési Felügyelet jogosult építési
engedélyt kiadni. A gázvezeték létesítése is engedély köteles. Célszerűen a kommunikációs
vezetéket is ki kellene építeni (telefon, kábel TV, internet). Az önkormányzati terület
úthálózatának hossza cca. 1.350.0 m.

102

Első ütemben az Apáti útról lecsatlakozó 350 m hosszúságú Vadvirág utcai útszakasz építhető
meg, ennek út- és közműépítés költségei : 6 m széles út 25 cm kőzúzalékkal, padkával bruttó
34.5 eFt/m, kétoldali útárok, átereszek 18.5 eFt/m, vízellátás D100 KPE cső nyomásfokozóval
38.2 Ft/m, szennyvízvezeték 23.8 eFt/m, kábel TV, internet optikai kábel 6.0 eFt/m, villamos
hálózat 13.5 eFt/m, gázvezeték 25.6 eFt/m, összesen bruttó 160.1 eFt/m. A fentiek szerint az
első ütemben épülő 350 m hosszúságú út és közművezetékek bekerülési költsége 160.1 eFt/m
x 350 m bruttó ~56 MFt –ot tenne ki. A 11 db építési telek mindegyikére 5.094 MFt út és
közműépítési költség jutna, nem számolva a tervezési díjakat, eljárási illetékeket.
Az 1.350.0 m hosszúságú teljes úthálózat út és közműépítés fajlagos költsége bruttó 147.400,Ft/m lenne, az egyéb költségekkel együtt bruttó ~ 160 eFt/m.
A Vadvirág utcai 350 m útszakasz út- és közműépítés minimális teljes költsége tervezéssel
125.8 Ft/m x 350 bruttó ~44 MFt, egy építési telekre vetítve 4.0 MFt.
A teljes út és közműhálózat megépülése esetén a tervezett 37 db ingatlan mindegyikére bruttó
5.9 MFt fejlesztési költség jutna. Így a járda nélküli, kőzúzalékos utak melletti telkek eladási
ára 6.5-7 MFt kellene, hogy legyen.
A területfejlesztés teljes költsége (a 37 db ingatlan, út-, közművek, járulékos költségek)
bruttó 219 MFt-ot tenne ki.
Hasonló ingatlanfejlesztésre van lehetőség Szentgotthárd területén még a Kis u. Rábakethely
– Máriaújfalu közötti szakaszán ami alapvetően magántulajdonú területeket érint valamint
hasonló ingatlanfejlesztési lehetőség van még az Akasztó domb nyugati oldalán.
Amennyiben a T. Testület az ingatlanfejlesztés indításáról rendelkezik, az előkészítés
indítható.
Két ülés között történtek
2016. március
•

A „Térinformatikai rendszer kialakítása Szentgotthárdon“ elnevezésű közbeszerzési
eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés teljesítése a felhasználók oktatásával a
napokban befejeződött. Kivitelező: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és
Földmérő Zrt.. (8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.)

•

A „Szentgotthárd Város közvilágítási hálózatának LED technológiás korszerűsítése”
elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel, az ENERIN
Sümeg Energetikai Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént. A beruházás során a város
területén 1570 db LED technológiás lámpatest felszerelésére kerül sor. A vállalkozó az
áramszolgáltató engedélyét beszerezte, 2-3 hét múlva kerül sor munkaterület átadására és
megkezdődik a kivitelezés. 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 közvilágítási lámpatestek javításával megbízott vállalkozó 2016. február 22. és 2016.
március havi bejárásán 21 db közvilágítási lámpatest javítását végezte el. A Széll Kálmán
tér – Hunyadi J. út – József A. utca kereszteződésének környezetében bejelentett hálózati
(fázis hiány) hibát pedig a szolgáltató (E.ON Zrt.) kijavította. Tájékoztatásul közöljük,
hogy a város területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák)
teljes körű karbantartására és üzemeltetésére VILLKÁSZ Kft.-vel kötöttünk szerződést.
Hiba bejelentési elérhetőségek: Munkaidőben 07.30 – 16.00 óra között: Kapcsolattartó
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neve: Lantai Balázs Telefonszáma: 30/850-48-02; Központi telefonszám: 94/505-100, 024 órában: E-mail: villkasz@villkasz.hu.
•

Megtörtént a Szentgotthárd, Radnóti úti játszótérnél az elhasználódott (elkorhadt)
labdarúgókapuk cseréje. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Megtörtént a Hunyadi út Spar áruház mellett lévő térképes információs tába sérült
hátfalának helyreállítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft. A sérült információs
felület, illetve belső világítás javítása folyamatban van.

•

Megtörtént a volt városi strand sérült kerítésének javítása, illetve Brenner téren lévő
kültéri padok felújítása. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábatótfalusi kerékpárúton lévő úthibák helyreállítását.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Me a Szabadság téri Ligetben lévő játszótér mászókáján a sérült kötélháló cseréjét.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Megrendeltük a Szentgotthárd-Rábafüzesi kerékpárút és a Rábafüzesi bekötőút között
lévő mocsári tölgyek alsó ágainak felnyírását. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Kft.

•

Megrendeltük a város területén lévő 8 db kiszáradt közterületi fa kivágását, illetve a
zöldterületek fenntartásával foglalkozó SZEt Szentgotthárdi Kft. által elkészített
ütemtervnek megfelelő 27 db közterületi fa gallyazását. Kivitelező: SZET Szentgotthárdi
Kft.

•

Az idei lomtalanítás tervezett időpontjai: 2016. április 23-án (szombaton):
Szentgotthárd Rába-folyótól keletre eső területe (Füzesi – József A. – Széchenyi –
Bethlen G. – Rózsa F. – Táncsics M. – Mária – Petőfi S. - Kisfaludy S. – Kossuth L. –
István király utcák által határolt terület valamennyi utcája) és Rábakethely
városrészen. 2016. május 07-én (szombaton): Szentgotthárdon a Rába-folyótól
nyugatra eső utcákban, így a Pável Á. ltp-en, Hunyadi, Május 1., Malom, Mátyás király,
Móricz Zsigmond, Ady Endre, Baross Gábor, Jókai és a Gárdonyi G. utcákban, valamint
Rábatótfalu, Rábafüzes, Jakabháza, Máriaújfalu, Farkasfa, Zsida és Zsidahegy
városrészeken. Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem
elhelyezhető hulladékok gyűjtését szelektáltan végzik, külön tehergépkocsikkal a lomokat
(pl.:bútor, berendezési tárgy, eszköz stb.), külön a gumiabroncsot 90 cm átmérőig. Az
elektronikai hulladékot idén sem lehet kirakni a lomtalanítás során. Az elektronikai
hulladékok visszagyűjtése az alábbiak szerint történik: Az elektronikai hulladékok
(szétbontatlan televízió, rádió, mosógép, hűtőgép stb.) elhelyezésére 2016. április 22-én
(pénteken): 9:00 – 16:00 óra között a SZET Szentgotthárdi Kft. telephelyén (9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.), illetve 2016. május 6-án (pénteken): 8:00 – 9:00 óra között
Farkasfán autóbuszfordulóban, 9:00 – 10:00 óra között Máriaújfaluban labdarúgópályánál,
11:00 – 12:00 óra között Zsidahegyen a volt vegyesboltnál és 13:00 – 14:00 óra között
Rábafüzesen a vegyesboltnál lesz lehetőség.

•

A Tekepálya melletti sportöltöző kivitelezése a SZET kft fővállalkozásában a kivitelezési
szerződésben foglaltaknak megfelelően halad. A kivitelező a belső szerelvényezést és
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festő-mázoló munkálatokat végzi. A külső hőszigetelés elkészült, a színezés következik.
A pótlólagos munkák kivitelezése (közműbekötések, járdaépítés) folyamatban van.
•

Színház színészi öltözök vizesblokkjai várható felújítási költsége (2 db WC, 4 db mosdó,
2 db zuhanyzó, villany- és fűtésszerelés, festés-mázolás) a műszaki tartalom
igényességétől függően maximum bruttó 7,9 MFt
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Szentgotthárd Város SZOI Oktatási Intézményeinek 2016. évi építési - felújítási - karbantartási- ütemterve
Beszerzési /
Szerződéskötés
Munka megnevezése, érintett közlekedési felületek:
közbeszerzési
Ssz.
tervezett időpontja
eljárás időtartama

Teljesítési határidő

1.

SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
régi épületrész utólagos vízszigetelése I. ütem:
földszinten a falak vizesedésének megszüntetése
pince ablak rácsozása szellőzés megoldása

2016. április

Közbeszerzési
eljárás(ok)
lefolytatásának
függvénye

2.

SZOI Széchenyi Általános Iskola:
Büfé szennyvízbekötése udvari aknába

2016. január

2016. január

2016. március 31.

3.

SZOI Széchenyi Általános Iskola :
vizesblokk felújítás részleges II. ütem (épület szintenként B
épületszárny: 1-1 db fiú + 1-1 db lány vizesblokk)

2016. április

Közbeszerzési
eljárás(ok)
lefolytatásának
függvénye

2016. augusztus 20.

2016. április

2016. május

2016. június

2016. április

2016. április

2016. május

2016. január

2016. január

2016. március 31.

2016. május

2016. június 15.

2016. augusztus 20.

2016. május

2016. június 15.

2016. augusztus 20.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

SZOI Széchenyi Általános Iskola:
lapostető beázás megszüntetése
SZOI Széchenyi Általános Iskola:
intézmény előtti tujasor kivágása, parkosítás
SZOI Arany János Általános Iskola:
lépcsőkorlát magasítás
SZOI Arany János Általános Iskola:
oldalsó folyosókon levő vizesblokkok felülvizsgálata, rozsdás
csövek festése
SZOI Arany János Általános Iskola:
az intézmény előtti lépcsők felújítása
Takács Jenő Művészeti Iskola:
nyílászárók cseréje: II.ütemben megvalósítható
I. ütem: Deák F. utcai homlokzat nyílászáró csere
II. ütem: Hátsó udvari homlokzat nyílászáró csere
SZOI Oktatási Intézmények beltéri festése: I. ütem: folyosók,

2016. május

2016. május

2016. május

2016. június 15.

I.ütem: 2016. augusztus
20.
II.ütem: 2016. november
30.
2016. augusztus 20.
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11.

nagy belmagasságú terek festése
SZOI Oktatási Intézmények tantermi padozatok javítása,
(meglévő parketta csiszolás - festés, új parkettázás)
I ütem: Intézményenként cca. 3-4 db osztályterem

2016. május

2016. június 15.

2016. augusztus 20.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Intézményi és egyéb létesítmények 2016. évi építési - felújítási - karbantartási- ütemterve
Beszerzési /
Szerződéskötés
Teljesítési
Ssz.
Munka megnevezése, érintett közlekedési felületek:
közbeszerzési eljárás
tervezett időpontja
határidő
időtartama
2015-ről áthúzódó
2015-ről áthúzódó
1. Sportöltöző vizesblokk építése
2016. április 30.
munka
munka
2.

Széll K. tér 19. szám alatti lakóépület homlokzat-, és tető
felújítása

2016. április

2016. április

2016. június 30.

3.

Művelődési Ház fűtés korszerűsítése

2016. május

2016. június

2016. augusztus
30.

4.

Színház üvegajtó átalakítása, beépítése

2016. június

2016. július

2016. szeptember

5.

Városrészi kultúrházak felújítása:
Szentgotthárd – Máriaújfalú Kultúrotthon tető felújítás

2016. május

6.

Városrészi kultúrházak felújítása:
Szentgotthárd-Farkasfa Kultúrotthon felújítása:
vizesblokk kialakítása, villamos hálózat felújítása,
fűtésrendszer karbantartása, helyiségek festése

2016. május

Közbeszerzési eljárás(ok)
lefolytatásának
2016. október 30.
függvénye
karbantartás
jellegű
Közbeszerzési eljárás(ok)
munkálatok:
lefolytatásának
2016. június 15.
függvénye
vizesblokk
bővítéssel:
2016. október 30.
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Két ülés között történtek - Pénzügy
2016. március
Költségvetési feladatok:
Bevétel – kiadás alakulása
A Képviselő-testület döntésének megfelelően beszámolunk havonta, a bevételek és kiadások
alakulásáról a pénzforgalmi adatok alapján.
Elszámolási számla egyenlege február 1-én: 72 383 249 ,- Ft
Bevételek február 1- február 29.:
72 755 875 ,- Ft
Kiadások február 1- február 29.:
116 984 404 ,- Ft
Elszámolási számla egyenlege február 29-én 28 154 720 ,- Ft.

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

Beszámolók, jelentések:
-

-

KSH felé statisztikai jelentéseket (ágazati) készítettünk és továbbítottunk (havi, éves)
2016. havi ÁFA bevallások, 2016. havi Rehab bevallások
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.
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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.

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:
-

Az 5/2015.(III.26.) rendelet: a Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről szóló önkormányzati rendelet
módosítására a mostani, márciusi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

-

A 6/2015.(III.26.) rendelet : A közterületek használatáról és a közterületek
rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról szóló 11/1999.
(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása változtatást nem igényel.

-

A 7/2015.(III.26.) rendelet: a Telekadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása
változtatást nem igényel.

IV. Válasz képviselői felvetésekre
Válasz képviselői felvetésekre
2016. február
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2016.február
Dömötör Sándor : A Ligeti buszmegálló üvegezése pótolva lett.
Kivitelező : ALMAREND kft Hódmezővásárhely
Szentgotthárd, 2016.március 23.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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VII. Pályázati tájékoztató
Szentgotthárd Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok helyzete 2016. február 24-én

CÍME

SzentgotthárdFarkasfa
településrész
ivóvízminőségjavítása

KIÍRÓ

KEOP-2009-1.3.0
Ivóvízminőségjavítása

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Elnyert
Elszámolható
támogatás:
költségek –
132/2009.
1F:
nettó:
179/2010.
1.374.450,- Ft
1F:1.617.000,2F:
2F: 30.450.000,27.405.000,Ft

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

ELNYERT
ÖSSZEG

57/2011.

3.045.000,- Ft

3.045.000,- Ft

20.000.000,- Ft

18.000.000,Ft

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

1F: 242.550,2F:
3.045.000,ÁFA (25 %):
1F: 404.250,2F:
7.612.500,-

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

Nyert!

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

KIÍRÓ
NYDOP-4.1.1/B-112011-0006

Rába szentgotthárdi
szakasz árvízvédelmi
fejlesztése

Vízügyi
Igazgatósággal
konzorciumi
pályázat

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

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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

268/2011.

20/2013.

MEGJEGYZÉS

A projekt lezárult. Záró
kifizetés megtörtént.

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

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

Önkormányzati
intézmények
megújuló
energiával
(napelem) való
ellátása

28/2013.

44.702.019,-

24.132.178,-

ELNYERT
ÖSSZEG

44.702.019,-

SAJÁT ERŐ

7.888.590,-

LEADER

134/2013

Kivitelezés befejeződött,
Kifizetési igénylést
benyújtottuk. Helyszíni
ellenőrzés megtörtént. Záró
kifizetés megtörtént.
Projektfenntartási jelentés
beadási határideje
2016.01.30.

4.258.620,-

Kivitelezés befejeződött,
Záró kifizetés megtörtént.

2.160.000,-

Nyert! Játékeszközök
telepítése befejeződött,
minősítési okirat
megérkezett. Helyszíni
ellenőrzésnek megfeleltünk
2015 tavaszán. Az utolsó
kifizetési kérelem is
megtörtént, már az összeg
is megérkezett 2015
áprilisában.

24.132.178,-

8.000.000,Leader- Radnóti úti
gyermek kalandpark

MEGJEGYZÉS
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CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

1.289.050,Leader- Hársas-tó
Információs táblák

Leader

-

LEADEREgyüttműködés a
béke nevében
(Vasvárral)

MVH 57/2013.
(III.22.)
Közleménye

-

0,-

25 000 000,-

0,-

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

Leader gyógynövény

KIÍRÓ

Leader

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

-

500.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

393.700,-

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

106.300,-

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

Máriaújfalu
szennyvízelvezetése

KIÍRÓ

KEHOP-2.2.1/

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

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

364.093.650,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

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

KIÍRÓ

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

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

252/2014.

22.000.000,-

ELNYERT
ÖSSZEG

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

0,-

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

KIÍRÓ

Muzeális intézmények
szakmai támogatása
Belügyminisztérium
(Kubinyi Ágoston
Program)

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

ELNYERT
SAJÁT ERŐ
ÖSSZEG
1.500.000,-

MEGJEGYZÉS
Digitális terepasztal szlovén
nyelvű fejlesztése.
A támogatás felhasználásának
véghatárideje 2016. június 30.
A pályázati összeg 2015.09.02án megérkezett az
Önkormányzat számlájára.
Kivitelezővel kapcsolatfelvétel
megtörtént. Az előzetes
árajánlatok alapján 214.500 Ft
önerő szükségessé válhat
2016-ban.
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A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete által előkészített / benyújtott pályázatok
helyzete 2016. február 24-én
ELNYERT
KIÍRÓ
HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
SAJÁT ERŐ
MEGJEGYZÉS
CÍME
ÖSSZEG
A projekt zárása megtörtént
2012-ben, a fenntartási időszak
174.908.-euro
zajlik. A pályázat keretében
Szlovéniakapott előlegből 3819.03,- EUR
Lelki egészség
165/2008.
Magyarország
nyert
8.744.-euro nem került felhasználásra, ezt
megőrzése
Önk.
2007-2013
2015. júliusában visszautaltuk
a Miniszterelnökség számára a
finanszírozási
szerződés
alapján.
8.500.000.8.500.000.A
támogató
Ft/év
Ft/év
szolgáltatás
és
a
közösségi
ellátások
finanszírozásának
Szerződéskötés
megtörtént
rendjéről
szóló
NRSZH
43/2011
Megvalósítás szakasza
191/2008.
(VII.30)
2015. évre szól
Kormányrendelet
alapján benyújtott
Támogató Szolgálat
pályázat
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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

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.

Szociális
alapszolgáltatások
47/2011. TT
és gyermekjóléti
határozat
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”

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
-

ELNYERT
ÖSSZEG
-

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

23.737.379,- 13.393.066,Közbiztonság
növelését szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatása

Belügyminisztériu
m

SAJÁT ERŐ

MEGJEGYZÉS

Nyert!
Programok megvalósítása
megtörtént. Konzorcium
partnerként vettünk részt a
projektben, minden kifizetési
kérelmünk pozitív elbírálásban
100%
részesült. A projektzárásra
támogatási
2015. augusztus 31-én került
intenzitású
sor. Szinte minden
vállalásunkat maradéktalanul
teljesíteni tudtuk, jelenleg a
fenntartási időszak zajlik a
Rendelőintézettel és a
Falugondnoki Szolgálattal
közösen.
Nyert!
Támogatási szerződéskötés
megkötésre került 2014
decemberében. A térfigyelő
kamerákat a T-Systems
10.344.313,üzembe helyezte. Összesen 15
kamera került kihelyezésre.
Pénzügyi elszámolás és
beszámoló benyújtásra került a
BM felé.
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CÍME

1. világháborús
szobor felújítás

KIÍRÓ

Közép- és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány

ELNYERT
ÖSSZEG
1.578.610,- Ft 1.000.000,- Ft

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG

206/2015

SAJÁT ERŐ

578.610,- Ft

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

124

CÍME

KIÍRÓ

HAT.SZÁM TELJES ÖSSZEG
94.605,50 €

Refektórium
felújítása

SI-HU
SzlovéniaMagyarország

Városi Gondozási
Központ gépjármű
és nyomtató
beszerzése

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából a
Nemzeti
Rehabilitációs és
szociális Hivatal

ELNYERT
ÖSSZEG
elbírálás alatt

SAJÁT ERŐ

14.191 €

7.900.000 Ft
gépjármű
beszerzés
149.860 Ft
nyomtató
beszerzés

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

elbírálás alatt
0 Ft

A pályázat benyújtási
határideje 2016. április 11.
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések
áttekintése. Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve
gazdaságélénkítő stratégia aktualizálása.
Tisztelt Képviselő – testület!
I. Bevezetés
Nincs még egészen egy éve annak, hogy elfogatuk ennek a ciklusnak a Társadaémi –
gazdasági programját így nem telt el túl sok idő ami alatt e fontos program elemei
megvalósulhattak. Ennek ellenére látva az itt következő beszámolót a 2014 – 2015. évi
fejlesztésekről meglepődünk mindenek előtt a megvalósult fejlesztések mennyiségén, azután
pedig azok léptékén – tudva azt, hogyy itt mégiscsak egy 9000 főnél kisebb városról van szó.
II. Megvalósult fejlesztések 2014-2015
2014 év
Csákányi László Filmszínház épület belső átalakítása, felújítása:
Mozi előtere került átalakítására: az előtér jobb oldalán került kialakításra felül egy galéria
szint, alul pedig egy új vizesblokk (női, férfi, mozgáskorlátozott WC). Az épület külső
homlokzata is felújítására került.
Kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 35.029.595,- Ft
Szentgotthárd – Zsida Ravatalozó épület helyreállítása:
Az ÉNY-i homlokzati fal külső megtámasztása vb. támpillérekkel, az épületen keletkezett
függőleges repedés megszüntetése, a padlóburkolat alatt 15 cm vasalt aljzat készült új
padlóburkolattal. Az épület körüli járda, térburkolat, lépcső elbontásra kerül és új épült.
Kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 2.291.504,- Ft
Szakorvosi rendelő parkoló felújítása, bővítése:
Parkoló helyek számának növelése, szegély építés, aszfalt burkolat készítése, meglévő
aknafedlapok süllyesztése
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: UTPLAN ’95 kft., 8900 Zalaegerszeg Árpád u 19.
Kivitelezés összege: bruttó 3.519.165,- Ft
Szentgotthárd, Széll K. tér 14., I. emelet 5. és 6. számú lakások felújítása:
A lakások teljes körű felújítása, korszerűsítése megvalósult. A lakások hő és HMV ellátását
földgázüzemű, zárt égésterű kombi falikazánok biztosítja. A lakásokban radiátoros központi
fűtés épült. Felújításra került a vízellátó rendszer, a szennyvízelvezető rendszer, a villamos
hálózat, a fürdőszobák, konyhai mosogatók és a burkolatok is. A falak, nyílászárók festése,
mázolása megtörtént.
Kivitelező: Musits Építőipari Bt., 9952 Gasztony, Fő u. 50.
Kivitelezés összege: bruttó 13.694.816.- Ft
Szentgotthárd, Széll K. tér 15. szám alatti társasház homlokzatfelújítása:
épület utcafronti nyugati homlokzata (új nyílászárók beépítése, homlokzat színezés) került
felújítása, északi oromfalazat javítása, valamint a tetőszerkezet felújítása
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Kivitelező: Musits Építőipari Bt., 9952 Gasztony, Fő u. 50.
Kivitelezés összege: bruttó 17.339.966.- Ft
SZEOB Tótágas Bölcsőde udvar felújítása:
675 m2 térkő burkolat készült a hozzá kapcsolódó bejárati lépcsők újjáépítésével,
területrendezéssel
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: UTPLAN ’95 kft., 8900 Zalaegerszeg Árpád u 19.
Kivitelezés összege: bruttó 9.634.597,- Ft

SZEOB Tótágas Bölcsőde épület felújítása és átalakítása:
Óvodai csoportszobához tartozó vizesblokk teljes körű felújítása , 2 db szélfogó ajtó cseréje
Kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 5.781.613,- Ft
SZEOB Játékvár Óvodája épülete melletti használaton kívüli 16 m magas központi fűtés
kéményének bontása
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd,
Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 2.073.220 ,- Ft
SZEOB Játékvár Óvodája épületében a főzőkonyha átalakítása:
mosóhelyiség, nevelői szoba, felnőtt étkező, közlekedő helyiség kialakítása: új
padlóburkolatok készültek, belső falképzések (felújító falfestések: vakolás, glettelés, festés)
épületgépészeti munkák (központi fűtés, víz-csatornaszerelés, villamos hálózat kiépítése)
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd,
Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 8.544.886,- Ft
SZOI Takács Jenő Művészeti Iskola:
I.Ütem: utcafronti tető és torony tető fedés és bádog-szerkezetek felújítása:
megtörtént: utcafronti tetőfelületnél páraáteresztő alátéthéjazat, szerkezeti elemek cseréje,
utcafronti tetőhéjalás bontása és új síkpala fedés készítése, fémlemezfedés fedés,
választópárkány fedése, torony erkély párkányának fedése
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: Mediátor Partner Építőipari Vállalkozási Kft., 9700 Szombathely,
Móricz Zsigmond u. 9.
Kivitelezés összege: bruttó 11.877.121,- Ft
II. Ütem: déli udvari tetőfedés és bádog-szerkezetek felújítása:
udvari (déli) tetőfelületnél páraáteresztő alátéthéjazat, udvari (déli) tetőhéjalás bontása és új
síkpala fedés készítése, tartozékokkal,fémlemezfedés, udvari új függőeresz csatorna
horganyzott acéllemezből
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Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: Mediátor Partner Építőipari Vállalkozási Kft., 9700 Szombathely,
Móricz Zsigmond u. 9.
Kivitelezés összege: bruttó 6.500.000,- Ft
SZOI Vörösmarty Gimnázium térburkolat építése:
szegély építés, térkőburkolat készítése, csapadékvízelvezető rendszer kiépítése, lépcső
készítése, lábazati fal festése
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: UTPLAN ’95 kft., 8900 Zalaegerszeg Árpád u 19.
Kivitelezés összege: bruttó 10.699.791,- Ft
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterem teljes festése
Kivitelező: Baksi József, 9932 Viszák Fő u. 47.
Kivitelezés összege: bruttó 996.950,- Ft
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium:
I.Ütem: tornaterem nyugati homlokzatának helyreállítása
régi, károsodott vakolat eltávolítása után új vakolat készítésével teljes felület festése
eredetihez hasonló színben. tetőbeázás kijavítása: ereszcsatorna, deszkaburkolat javítása.
Kivitelező: Musits Építőipari Bt., 9952 Gasztony, Fő u. 50.
Kivitelezés összege: bruttó 1.882.140,- Ft
II.Ütem: tornaterem déli homlokzatának helyreállítása
régi, károsodott vakolat eltávolítása után új vakolat készítésével teljes felület festése
eredetihez hasonló színben. tetőbeázás kijavítása: ereszcsatorna, deszkaburkolat javítása.
Kivitelező: Musits Építőipari Bt., 9952 Gasztony, Fő u. 50.
Kivitelezés összege: bruttó 1.524.000,- Ft
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium udvarán a távolugró pálya felújítása
szelvénybővítése, meglévő homokágyazat cseréje, aszfaltburkolat készítése, deszkaszegély
készítése, fapadló elhelyezése
Kivitelező: UTPLAN ’95 kft., 8900 Zalaegerszeg Árpád u 19.
Kivitelezés összege bruttó 269.733,- Ft
Szentgotthárd-Rábatótfalu városrészi temetőben új ravatalozó építése
53,43 m2 alapterületű + 43,59 m2 területű fedett terasszal rendelkező új ravatalozó építése
Kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 21.124.747,- Ft
SZOI Széchenyi István Általános Iskolában: 4 db osztályterem felújítása, 2 db iroda
helyiség felújítása
laminált parketta lerakása, falfelületek festése
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Kivitelezés összege bruttó 1.914.946,- Ft
SZOI Széchenyi Általános Iskola tornaterem parketta felújítás:
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tisztítás tisztítófolyadékkal- polírozás -felkenés olajjal - felület viaszolása
Kivitelező: Parketta 2000 Bt., 9900 Körmend Gárdonyi Géza u. 11.
Kivitelezés összege bruttó 1.650.150,- Ft
SZOI Arany János Általános Iskola: közlekedő kopolit törött üvegfalának cseréje
földszinti kopolit üvegfal 26 db, emeleti kopolit üvegfal 20 db került cserére
Kivitelező: Vass Gyula, 9931 Ivánc Kossuth u. 17.
Kivitelezés összege bruttó 439.200,- Ft
SZOI Oktatási Intézményeibe Iskolabútor beszerzése:
SZOI Széchenyi István Általános Iskola:
tanulóasztal 211 db, tanulószék 432 db, tanári asztal székkel 15 db
SZOI Arany János Általános Iskola
tanulóasztal 184 db, tanulószék 341 db, tanári asztal székkel 15 db, forgószék tanáriba 7 db
SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium
tanulóasztal 100 db, tanulószék 300 db, tanári asztal 13 db, tanári szék 52 db, polcos
szekrények, előtérbe háttámlás padok
Szállító: ALEX Fémbútor Kft. 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.
Kivitelezés összege bruttó 16.324.199,- Ft
Hársas tó Büfé épülete
Kivitelező : Marton Faházak kft
Kivitelezés összege bruttó 1.901.318,- Ft
kiegészítő beruházások (burkolat, járólap, vízvezeték szerelés, alapozás) bruttó 508.714,- Ft

2015 év

Kutyamenhely építése:
kiszolgáló-, elkülönítő-, és általános kennel épület kialakítása,
területrendezés, terület kerítéssel körbekerített.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd,
Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 22.776.899,- Ft
Színház épület meglévő vizesblokk felújítása:
a helyiségekben teljes burkolatcsere (padlóburkolatok és csempeburkolatok), szaniterek
cseréje, a Női és Férfi WC –k, pissoárok elválasztó panelelemeinek cseréje, valamennyi ajtó
cseréje fém nyílászárókra, az építéssel érintett területen a víz-, szennyvíz-, melegvíz ellátás
alapvezetékei a szükséges mértékig kerültek átépítésre,a WC blokk önálló villamos áramkört
kap, a belső rendszer átépítésre került
Kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 9.961.830,- Ft
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Szentgotthárd Várkert gyalogos és kerékpárút közvilágítás kiépítése:
A Fürdő utca meglévő oszlopára csatlakozó szekrény felszerelése, 275 m nyomvonalon
közvilágítási földkábel fektetése, 7 db 5 m-es horganyzott acél lámpaoszlop állítása Schréder
NANO-1 LED 28 W-os lámpatestekkel.
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.

Alvállalkozó kivitelező: VILLKÁSZ Kft., 9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A
Kivitelezés összege bruttó 2.920.365,- Ft
Szentgotthárd várkerti parkoló kivitelezése: két ütemben valósult meg
I.ütem: parkoló helyének tereprendezési munkái, csapadékvízelvezető rendszerének kiépítése
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Alvállalkozó kivitelező: UTPLAN ’95 kft., 8900 Zalaegerszeg Árpád u 19.
Kivitelezés összege bruttó 8.999.009,- Ft
II.Ütem: Várkert gépkocsi parkoló kivitelezési munkái:
szegélyépítés, parkolóhelyek kialakítása térkő burkolattal, fedett kerékpártároló építése,
tereprendező munkák
Kivitelező: UTPLAN ’95 kft., 8900 Zalaegerszeg Árpád u 19.
Kivitelezés összege bruttó 17.210.654,- Ft

Várkert Parkoló közvilágítás kiépítése:
EON közvilágítási kábelre elosztószekrény telepítés, 220 m nyomvonalon közvilágítási
földkábel fektetése, 6 db 8 m-es acél lámpaoszlop állítása NANO-2 LED lámpatestekkel.
Kivitelező: VILLKÁSZ Kft., 9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A.
Kivitelezés összege bruttó 4.443.730,- Ft
SZOI Széchenyi Általános Iskola akadálymentesítés, részleges vizesblokk felújítás:
Az épület akadálymentes megközelítése, a földszinten az akadálymentes közlekedés belső
rámpák segítségével megvalósításra került. Kialakításra került az akadálymentesített
mozgáskorlátozott WC és az előírások szerinti védőnői szoba. A „B” épületszárnyban a
földszint és az emeleten a gyermek vizesblokk teljes felújítása megtörtént.
Kivitelező: Cseke Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 8991 Teskánd, Petőfi S. u. 5.
Kivitelezés összege: bruttó 30.079.920,- Ft
SZOI Széchenyi Általános Iskola korlátlift kiépítése:
Az intézmény akadálymentesítéséhez kapcsolatosan az emelet megközelítésére 1 db Vimec
V65 gyártmányú lépcsőlift került létesítésre.
Kivitelező: Lifttechnika Kft., 1164 Budapest, Csókakő u. 35. sz.
Kivitelezés összege: bruttó 4.380.952,- Ft
SZOI Takács Jenő Művészeti Iskolában zárófödém csere:
Az emelet feletti zárófödém cseréje borított gerendás fafödémre.
A födémszerkezet alulról gipszkarton álmennyezetet kapott, hőszigeteléssel, az
állmennyezetre függesztett fénycsöves világítótestek kerültek elhelyezésre. Az emelet teljes
elektromos hálózata felújításra került.
Kivitelező: Musits Építőipari Bt., 9952 Gasztony, Fő u. 50.
Kivitelezés összege: bruttó 10.404.419,- Ft
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SZOI Arany János Általános Iskola tornatermének törött kopolit üvegfal elemeinek és a
drótüveg ablakok üvegezésének cseréje:
34 db kopolit üvegfal elem és 25 db ablak drót üveg került cserére
Kivitelező: Vass Gyula, 9931 Ivánc Kossuth u. 17.
Kivitelezés összege bruttó 440.020,- Ft
SZOI Arany János Általános Iskolába étkezőszék beszerzése:
120 db Juno rakásolható étkezőszék került beszerzésre (zöld,sárga, piros színben) az étkezőbe
Szállító: PiMobili Kereskedelmi Kft., 9700 Szombathely Viktória u. 3.
Kivitelezés összege bruttó 938.400,- Ft
SZOI Arany János Általános Iskolában tornaterem parketta felújítása:
tornaterem parketta csiszolása, hiányzó elemek pótlása és lakkozása készült el.
Kivitelező: Melus Zsolt e.v., 9970 Szentgotthárd Mártírok út 6/A.
Kivitelezés összege bruttó 951.941,- Ft
SZOI Arany János Általános Iskolában osztályterem felújítása:
Az osztályterem teljes felújítása megtörtént: oldalfal vakolat készítése, felület festése,
laminált parkettázás
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft., 9970
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Kivitelezés összege: bruttó 747.949,- Ft
Tekepálya melletti Sportöltöző
Kivitelező: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő
Szentgotthárd, Füzesi út 8.
Kivitelezés összege: bruttó 39.999.990,- Ft

és

Településfejlesztő

Kft.,

9970

Hársas tó esőbeálló
Kivitelező Németh Faházépítő Kkt
Kivitelezés összege bruttó 1.578.483,- Ft
Hársas tó WC, hulladéktároló takarópalánk
Kivitelező : Németh Gábor ács Csákánydoroszló Felszabadulás u 5
Kivitelezés összege bruttó 332.577,- Ft

Megvalósult pályázatok 2014-2015
1. Térfigyelő kamera rendszer
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014. áprilisában pályázatot nyújtott be és nyert el a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.
(IV.1.) BM rendelet alapján köztéri kamerarendszer kiépítésére. A támogatás összege:
13 393 066 Ft. A térfigyelő kamerákat a T-Systems helyezte üzembe. Összesen 15 kamera
került kihelyezésre.
2. A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi
Járásban
A pályázatot 2014 novemberében nyújtottuk be, majd ezt követően tartaléklistára került,
2015. 07. 03-án kelt támogatói levél szerint támogatásban részesültünk. A támogatás összege:
22 000 000 Ft. A pályázat keretében 7 kerekasztal ülést, 3 disszeminációs fórumot, 3
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energiatakarékos lakásüzemeltetés lakossági fórumot, 1 esélyegyenlőségi napot kellett
megszervezni a Járás településeinek, civil szervezeteinek, oktatási intézményeinek, stb.
bevonásával. November 30-án a projekt lezárult.
3. Műfüves labdarúgó pálya pályázat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében Szentgotthárd
Város Önkormányzata 111x72 m nagyságú műfüves labdarúgó pálya építésére nyert
támogatást. 2015-ben a pálya építéséhez szükséges, nem kis mennyiségű előkészítő
munkálatok megtörténtek: földhivatali határrendezések, terület feltöltés, vízelvezetés,
közművek kiváltása, kiépítése. A pálya építése ezt követően 2015. szeptember végére
befejeződött, melyet az Önkormányzat és az MLSZ 15 éven keresztül együtt használja és
hasznosítja.
4. Széchenyi István Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Szentgotthárdon
Európai uniós támogatás segítségével az iskola két kétszintes tantermi épületének és a
hozzájuk tartozó összekötő folyosóknak az energetikai felújítására került sor.
Az energetikai korszerűsítés összesen 2820 m2 fűtött alapterületet érint. A korszerűsítés során
megoldódik az iskola külső hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, valamint a
tetőfelülvilágító helyére építenek be hőszigetelt szendvicspanelokat. Ez utóbbival a hőigény
csökkenése mellett, a nyári jelentős túlmelegedés is a megengedett határ alá csökken.
A támogatás összege: 146 620 444 Ft

5. Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése
A "Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat konzorciumban
került megvalósítására az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.vel (volt Vasi Volán), GYSEV Zrt.-vel és Kétvölgy, Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök
községekkel. Szentgotthárd Város Önkormányzata látta el a konzorciumvezetésből és a
pályázat menedzseléséből adódó feladatokat. A projekt keretében megújult a jelenlegi
buszpályaudvar körül lévő aszfaltburkolat, valamint a járdák és járdaszegélyek. A 4
kistelepülésen is fejlesztésre kerültek a meglévő megállóhelyek. Kétvölgyön és
Alsószölnökön új utasvárók épültek, Szakonyfaluban teljeskörűen felújították a megállókat,
Felsőszölnökön leaszfaltozták a buszfordulót, továbbá kerékpártárolók kerültek kihelyezésre a
projekt minden településén. A projekt során elért legjelentősebb változás, hogy a
buszpályaudvar a vasútállomás mellé költözött, melynek eredményeképpen összehangolt
közösségi közlekedési szolgáltatás válik lehetővé egy helyszínen.
A támogatás összege: 198 365 124 Ft
6. Vetőmag pályázat rászoruló személyek számára
Az Élelmiszerbank 2015.03.16-án vetőmag adományt adott át ingyenesen Szentgotthárd
Város Önkormányzata számára azzal a céllal, hogy az Önkormányzat a létminimum
közelében élő rászorulók ellátására fordítsa azt.
A vetőmagok a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának földterületén kerültek
elvetésre.
III. Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve
gazdaságélénkítő stratégia aktualizálása.
A beszámolónk alapja a Szentgotthárd Társadalmi- Gazdasági Programja 2015 – 2020 című
anyag aminek szövege a következő linkre kattintva azonnal elérhető:
http://hivatal.szentgotthard.hu/content/onkormanyzat_fajlok/szentgotthard-tarsadalmigazdasagi-programja-53473.pdf
A Program I. fejezete most a vizsgálatunk tárgya.
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Elmondható, hogy az önkormányzat vállalásai, célkitűzései megalapozottnak tűnnek. Az
önkormányzat elsősorban az Ipari Park fejlesztésére, fejlesztési lehetőségeinek a bővítésére
koncentrál. Egyrészt ennek megvalósítása érdekében megszerezte a Szentgotthárdi Ipari Park
Kft üzletrészét így annak 100%-os tulajdonosa. Ezáltal megvan a jogi lehetősége arra, hogy az
Ipari Parkban működő vállalkozások számára akár szolgáltatásokat is nyújtson. Tény az is,
hogy ehhez további lépések majd még szükségesek lesznek. A másik fontos irány az ipari
parki fejlesztések megvalósítása. Az Ipari Park III. projektet lényegét tekintve elindítottuk
melynek keretében a Magyar Államtól szeretnénk megszerzni területet és ezután elindulhat
majd ennek az Ipari Park III-nak is a kialakítása – erre a program végéig minden esélyünk
megvan.
Ugyancsak történtek lépések a kaszagyári terület rendezése érdekében részben a felszámolási
ügyeket rendező bíróságnál részben a terület majdani tehermentesítésének előkészítésével.
Ír a program a helyi kommunikáció javításáről – ezen a téren az új honlapok elindításával, a
közösségi médiában való jelenlétünkkel, az Önkormányzati TV-n lévő jelenlétünkkel, a
bármikor bárhonnan figyelemmel követhető és bármikor visszakereshető testületi munka
megmutatásával tettünk lépéseket. Tény, hogy a Programból hátralévő években ezen a téren
még mélyebb és még intenzívebb jelenlétre lesz szükség – ehhez további lépéseket fogunk
tenni.
A program gazdaságfejlesztési részében szerepel a helyi gazdasági szereplők számára
fórumok, tájékoztatók szervezése. Ennek a komoly szervezési nehézségei ellenére is vannak
eredményei - például az e héten tartott, pályázati lehetőségeket ismertető városi konzultáció
létrehozása, szervezése az egyik eseménye volt.
Célkitűzés a beruházásaink helyi vállalkozásokkal való megvalósítása melynek érdekében sok
mindent megtettünk eddig is – a fő problémát nem is a mi akaratunk hiánya okozza hanem
inkább az, hogy nem könnyű szabad kapacitásokkal rendelkező helyi vállalkozásokat találni
egy – egy feladat megvalósítására.
Helyi gazdaságfejlesztési program indítását vállaltuk – a programban felvetett elképzelések
kapcsán:
Ipari Park fejlesztése üzemcsarnok felépítésével – többek között erre is lehetőség van a
mostani megyei pályázatok alapján is – erről előrehaladott tárgyalások folynak, pályázati
pénzből ezt a fejlesztést létre tudjuk hozni.
Ugyanez a helyzet a Programban meghirdetett közlekedésfejlesztés esetében is – a most indult
új pályázati rendszer a közlekedés fejlesztéséhez is forrásokat rendel amelyeket meg fogunk
tudni szerezni.
A hiányzó infrastruktúra megteremtése első sorban a szennyvízelvezetés megoldása melynek
három fehér foltja Máriaújfalu, Farkasfa és Jakabháza. E két utóbbinál helyi szennyvízkezelés
kialakítása a feladat melyre szintén pályázatot írnak ki – így ezek előkészítését is meg tudjuk
kezdeni.
A program tartalmazza a hiányzó térinformatikai rendszer – mint az infrastruktúra egyik
eleme kialakítását – a kész rendszer a Hivatalban van, betanítása az előterjesztés készítésének
a napján kezdődik és a térinformatikai rendszer használatba vehető lesz.
A szellemi tőke letelepítésének önkormányzat által biztosítható feltételei között a lakások
biztosítását illetve telkek kialakítását jelöltük meg ami új lakások vásárlásával (Széll K. tér
20., volt tekéző területének beépítése) formájában történik. Telkek kialakításának lehetőségeit
többek között éppen a mostani testületi anyag is tartalmazza de a Felső mező
szomszédságában területek vásárlása többek között erre a célra is már meg is történt.
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Ugyanezen kört említve az idetelepedők számára kulturális lehetőségek nyújtása a mozival,
kulturális programok szervezésével, kiállító terek és kiállítások megvalósításával
folyamatosan megvalósuló feladat. Működő mozi premierfilmekkel, 3D-s vetítéssel, kulturális
fesztiválok (idén: Szerelmesek Fesztiválja, Történelmi Napok, Koltai napok, Ruttkai –
Latinovics emléknapok), de említhető a Széll K. kiállítás stb. is. Szentgotthárd lehetőségei
nagyjából ezt teszik lehetővé.
Helyi programok a fenntarthatóság jegyében a Zöld Szentgotthárd koncepcióját is figyelembe
véve határoznak meg feladatokat. Ezek között nagyon fontos a minél több termék (élelmiszer
elsősorban) helyben történő előállítása. Azt vállaltuk fl, hogy segítjük azokat a helyi
vállalkozásokat melyek ezzel akarnak foglalkozni. Az általunk megteremtett termelői piac
fellendülése sokat segíthetne ezen a téren – it vannak feladataink kétséget kizáróan.
Helyi termék feldolgozása, Szentgotthárdra jellemző helyi termék megtalálása és bevezetése a
köztudatba, illetve a ciszter hagyományokra alapozható termék kitalálása terén viszont az
eltelt egy éven nem jutottunk előbbre – ezzel feltétlenül foglalkozni fogunk.
Helyi szolgáltatók bevonása a helyi közszolgáltatásokba különösen is az említet
közétkeztetésbe sikerrel megtörtént. Már nem ennek hanem a korábbi ciklusnak az eredménye
de ezt most is megtartottuk a temetkezési szolgáltatás helyi vállalkozás – önkormányzati cég
– kezében tartása de kétség kívül vannak még további szolgáltatások is amelyek helyi
vállalkozásokkal való elláttatása érdekében lépni fogunk.
Közösségi terek kialakítása, a helyi arculat kialakítása és megőrzése a parkjaink fejlesztésével
és tervezett fejlesztésekkel (pl. Várkert fejlesztése), a Hársas tónál megvalósított beruházások
mind ezt aélt szolgálták. ,
Tisztelt Képviselő – Testület!
Amint az kiolvasható a fentiekből sok minden történt a társadalmi – gazdasági programunk
megvalósítása érdekében de egyetlen olyan terület sincsen ahol már ne lenne feladatunk.
Ezért is fogunk dolgozni a következő években.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Szentgotthárd Város
Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések áttekintése. Beszámoló
Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve gazdaságélénkítő stratégia
aktualizálása tárgyú beszámolót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd 2016. március 23.
.
Huszár Gábor
Polgármester
Ellenjegyzés:
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére
Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2015. év
tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2016. évre vonatkozó Szabályzat, Pályázati
kiírás, illetve az éves cselekvési és programterv kidolgozása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben napirendre tűzi a civil szervezetekkel
való együttműködés vizsgálatát, illetve az előző év tapasztalatairól és az elvégzett
feladatokról szóló beszámolót.
1.) A Szentgotthárdi Civil Fórum 2015. évi tevékenysége
A Szentgotthárdi Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum) azzal a céllal alakult 2005ben, hogy összefogja és koordinálja a szentgotthárdi civil szervezetek munkáját,
tevékenységét. Szekciói anyagi és emberi erőforrásaikhoz mérten látják el feladataik,
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rendszeresen szerveznek programokat, előadásokat, ünnepi rendezvényeket, amelyekhez – ha
az adott egyesület igényelte – Szentgotthárd Város Önkormányzata a Civil Szervezeteket és
Városrészeket Támogató Alapból támogatást nyújtott.
A városban működő civil szervezetek elismerik és igénylik a Civil Fórum munkáját. A Fórum
és szekciói a kultúra, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, az egészségvédelem és a
szabadidős programok szervezése terén is megpróbál helyt állni.
A hatékony együttműködés érdekében a Civil Fórum működteti a civil irodát, bekapcsolódik
a közfoglalkoztatási programba, amelynek keretében saját és tagszervezeti munkájához egy
főt tudnak foglalkoztatni. A helyi civil szervezetek tájékoztatása érdekében folyamatosan
kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil Információs Centrummal.
Fontos kiemelni, hogy a Civil Fórum folyamatosan terjeszti ki a belépési lehetőségeket, így
már a kistérség több civil szervezete is tagként közreműködik nem csupán a város, hanem a
környék civil életében. Sőt ezen túlmenően az egyházakkal is szoros kapcsolatot ápol a
Fórum, tagként ők is csatlakoztak.
A városban működő civil szervezetek száma stabil, jelenleg a Civil Fórum teljes jogú tagja 45
civil szervezet, pártoló szervezetek száma 15, összességében 60 szervezettel tartanak
kapcsolatot, ebből 5 kistérségi település egyesülete.
A korábbi évekhez hasonlóan a Civil Fórum és az Önkormányzat közös éves cselekvési
tervében foglaltak jelentős része sikeresen megvalósult:
csatlakozás a városi tisztasági mozgalmakhoz. Az előző évektől eltérően már csak a
civil szervezetek szedték kora tavasszal a szemetet, a városközpontban az itt
tevékenykedők, a városrészeken az ottani szervezetek. Az iskolák a „Te Szedd”
mozgalomhoz csatlakoztak májusban.
Májusfaállítás, Civil Nap, Kistérségi forgatag, CISZEBAT szervezése a Civil Alap
támogatásával,
Mesepalota, Idősek Magazinja rendszeres műsorok,
20 civil szervezet részére zászló elkészítése a LEADER projekt keretében,
szintén a Civil Alap segítségével a civil iroda működtetése:
o A Civil Fórum sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 250
ezer Ft támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére,
bankköltségre, adminisztrációs költségekre.
o Kulturális közfoglalkoztatás keretében az év során folyamatosan 1 fő
munkatárs segítette a Civil Fórum munkáját. Segítségével sok szervezési,
kommunikációs, nyilvántartási feladatot megoldanak. Segítik az adatgyűjtést,
információ áramlását, kapcsolattartást a tagszervezetekkel, tanácsadói napok és
programok szervezését, az iroda működtetését.
o Szja 1 %-ából vetítővásznat, számítógéphez csatlakoztatható hangszórót és egy
mikrofon szettet szereztek be.
o Nemzeti Művelődési Intézmény a kulturális közfoglalkoztatók részére az
évfolyamán egy db íróasztalt, egy számítógépet biztosított. A Civil Alapból
kapott támogatásból nyomtatót szereztek be.
tájékoztató fórumok szervezése,
Közös Érdekek Kerekasztalának megszervezése,
a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi
Járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0050 számú projekt keretén belül létrejövő
Szentgotthárdi Járási Felzárkózási Kerekasztalon képviselték a civil szervezeteket,
civil szervezetek részvétele az Opel Szentgotthárd Kft. nyílt napján
az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj kiosztása, 2015-ben a díjat a Diabétesz
Klub kapta.
A Civil Fórum az idei évben is folytatni kívánja a városban és a kistérségben működő
szervezetek összefogását, működésük koordinálását, munkájuk segítését, támogatását. Mind
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az Önkormányzattal és a Hivatallal való kapcsolattartásban, mind pedig a Civil szervezeteket
és városrészeket támogató alap pályázati rendszere tekintetében a korábbi gyakorlat követését
javasolja a Civil Fórum.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a civil szervezeteknek működésükhöz,
programjaik megvalósításához szükségük van az Önkormányzat támogatására, de a városnak
is szüksége van a civil szervezetek munkájára és a feladatellátásban vállalt szerepükre. A
továbbiakban is ezeket fontos szem előtt tartanunk. (1. sz. melléklet)
2.) A civil szervezetek által ellátott önkormányzati feladatok
Az Önkormányzat bizonyos feladatokat a város civil szervezeteire bíz, amelyeknek
elvégzéséhez anyagi támogatást nyújt. 2015-ben az alábbi feladatokat látták el a civil
szervezetek, illetve városrészek:
kulturális feladatok – Pannon Kapu Kulturális Egyesület
gyepmesteri feladatok ellátása – Kutyabarátok Egyesülete
a Hársas-tó fenntartási feladatainak ellátása – Horgász Egyesület
városrészi klubok fenntartása – Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület,
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület, Rábafüzesért Egyesület,
Szentgotthárd Térvidéki Munkások és Lelkesek Egyesülete
a városrészeken a közterületek kaszálása, rendben tartása – Jakabházi Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület, Farkasfa Jövőjéért Egyesület, Máriaújfaluért Egyesület,
Rábafüzesért Egyesület, Rábatótfalui SE, Zsidai ÖTE
A fenti feladatok ellátására az említett civil szervezetekkel támogatási illetve
megbízási szerződést kötött az Önkormányzat, és ezt tervezi a következő időszakra
vonatkozóan is, azzal kiegészítve, hogy a városrészi virágosítást, illetve a városrészi klubok
karbantartását nem a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból, hanem más
forrásból finanszírozza az Önkormányzat.
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3.) A 2015. évi Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap”-nak nevezett pénzügyi keretet
különített el az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében.
A tavalyi évben 5.180.775,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a civil szervezetek és városrészek támogatására. Az Alap felhasználását az alábbi
táblázat részletezi (2. sz. melléklet):
Szervezet neve

Támogatás jogcíme

Összeg

PRONAS Egyesület

Sátor beszerzése

70000

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület

Fellépőruhák varratása

100000

ŐR-NYÉK Hagyományőrző Alapítvány

Íjak beszerzése

200000

Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Fotóklub részére pólók

56596

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrész

Májusfa kitáncolás

30000

Iskolánk Tanulóiért Egyesület

Csodaszarvas tábor

72000

Szentgotthárdi Civil Fórum

Civil Nap, Kistérségi Forgatag

219000

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

Környezetvédelmi vetélkedő, sportnap

120000

Horgász Egyesület

Horgászverseny szervezése

100000

Evangéliikus Egyházközség

Nyári hittantábor

60000

Szentgotthárd VSE Tekeszakosztály

I. Könye Róbert Emlékverseny

27640

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete

Elsősegély verseny

126000

SZEMLE Egyesület

Fodor-Lengyel Zoltán kiállítása

66000

Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete

Patronált gyerekek részére sportprogram szervezése 50000

Szentgotthárd-Máriaújfalu Városrész

Falunap

200000

Szentgotthárd-Zsida-Zsidahegy Városrész

Falunap

100000

Alfakör Szentgottghárd

Ezoterikus előadás

50000

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület

Utazási költségek

200000

Magyarországi Szlovének Szövetsége

Nemzetközi Művésztelep

1000000

Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány

Nyári művészeti tábor

200000

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzeti Fesztivál

150000

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrész

Városrészi nap

150000

Római Katolikus Plébánia

Nyári hittantábor

200000

Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség

Gyülekezeti Nap

60000

SZEMLE Egyesület

Tájidegen program

34000

Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

Őszidő program

85000

Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrész

Karácsonyi program

45825

Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület

Minősítő koncert

100000

Hármashatár Baráti Kör

Márton-napi program

50000

Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület

Idősek napja

100000

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület

Adventi, karácsonyi program

60000

Szentgotthárd-Rábakethely Városrész

Karácsonyi program

225825

Farkasfa Jövőjéért Egyesület

Mikulás napi program

200000

Iskolánk Tanulóiért Egyesület

Karácsonyi program

30000

Rábafüzesért Egyesület

Mikulás napi program

75825

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért

125. éves évforduló ünnepség

140000

Szentgotthárdi Civil Fórum - Harmónia
Egészségvédő Kör

Egészségmegőrző program

80000

Szentgotthárdi Civil Fórum

CISZEBAT

80000

Szentgotthárdi Énekegyesület

Karácsonyi hangverseny

267064

A tavalyi évben összesen 5.180.775,- Ft-tal támogatta az Önkormányzat a civil
szervezeteket.
4.) Az Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységéről
Szentgotthárd Város Önkormányzata partnerként kezeli a Civil Fórumot és annak tagjait, a
hatékony együttműködés érdekében minden évben foglalkozik a civil szervezetek és az
Önkormányzat kapcsolatával. 2015-ben is sor került a közös éves cselekvési programterv
kidolgozására, az abban kitűzött célok eredményesen megvalósultak. Szentgotthárd Város
Önkormányzata 2015-ben a következőkkel segítette a civil szervezeteket:
-

-

-

A korábbi években kialakított munkakörben civil referenst foglalkoztatott, aki
közvetlen kapcsolattartóként segítette a civil szervezetek és az Önkormányzat, illetve a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közti kommunikációt.
A Hivatal épületében kialakított Civil Iroda fűtés- és áramköltségét a Hivatal
finanszírozta.
A közfoglalkoztatási program adta lehetőségekkel élve bizonyos feladatokhoz
közfoglalkoztatottat biztosított.
Külön menüpontot biztosított a Hivatal honlapján „Civilek és az Önkormányzat”
címen, ahol minden fontos és aktuális információ megtalálható a szentgotthárdi civil
szféráról.
Negyedévente került sor konzultációra a Civil Fórum és Hivatal illetékesei között,
amelyen minden, az együttműködés szempontjából jelentős kérdést megvitattak.

5.) Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum 2016. évi
közös cselekvési programterve
Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat és a Civil Fórum 2016. évi
közös cselekvési programtervének tervezetét, amelyet a 2015-ből átvett, idén is aktuális
feladatokat, és a Civil Fórum javaslatait figyelembe véve állítottunk össze.
A Szentgotthárdi Civil Fórum összeállította a 2016. évi munkatervét (4. sz. melléklet), és
cselekvési tervét (5. sz. melléklet).
A Civil Fórum tagszervezetei igénylik a már korábban biztosított előnyök fenntartását,
így az információk honlapon való megjelentetését, a Civil Iroda biztosítását és a
civil referenssel való kapcsolattartást.
Továbbra is javasolt a negyedéves egyeztetés a Civil Fórum és a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal között, amelyen a Civil Fórum részéről az elnök és a
titkár, a Hivatal részéről pedig a jegyző, a civil referens, valamint az Önkormányzati
és Térségi Erőforrások vezető vesz részt.
A Hivatal a jövőben is térítésmentesen nyújt segítséget a pályázatokhoz szükséges
fénymásolásban és laptop biztosításában.
Fontos, hogy a Civil Fórum megkapja a Képviselő-testület elé kerülő, a lakosság
szélesebb rétegeit, illetve kifejezetten a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket,
beszámolókat, rendelet-tervezeteket, és azokról véleményt nyilvánítson. Ennek
kapcsán a képviselő-testületi anyag kiküldésével egy időben a Civil Fórum is
megkapja e-mail-ben, illetve letölthető formában (terjedelmüktől függően) a releváns
anyagokat.
Az együttműködés nagyon fontos eleme az önkormányzati feladatok civilek által
történő ellátása mindazon területeken, ahol ennek realitása van és ahol civil
szervezetek hatékonyabban vagy takarékosabban tudják a feladatot ellátni mint
az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai. A városrészek közterületei
bizonyos részeinek rendben tartása, valamint a városrészi klubok működtetése is
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évről-évre feladata – és továbbra is az lehet minél több városrészen – az ott működő
civil szervezeteknek. A Hársas-tó fenntartása továbbra is részét képezné a
cselekvési tervnek. A kulturális, és részben az ifjúsági feladataink ellátását
továbbra is a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettől várjuk szoros együttműködésben
az Önkormányzati és Térségi Erőforrások csoportjával.
Továbbra is javasolt évente két – egy tavaszi és egy őszi – egynapos tisztasági akció
megszervezése, a civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények bevonásával.
Fontosak a közösség-összetartó rendezvények, tájékoztató fórumok is, melyekre a
tavalyihoz hasonlóan idén is sor kerül a tervek szerint (Civil Nap, Kistérségi Forgatag,
KÉK, CISZEBAT). A Civil Naphoz kapcsolódva, azt egy nappal megelőzően kerülne
sor a város illetve a városi civil szervezetek májusfájának felállítására.
Testvérvárosi kapcsolataink ápolásában is eddig elsősorban intézményeinkre és a
civil szervezetekre támaszkodtunk, hiszen így kerülhetnek igazán nagyobb számban
kapcsolatba városaink lakosai egymással, alakulhatnak ki barátságok,
cserekapcsolatok.
Szerepel a tervek között nyári napközis táborok civilek általi megszervezése, amire
tapasztalataink szerint igen nagy igény van. Amennyiben a civilek ehhez
önkormányzati anyagi támogatást igényelnek, úgy az önkormányzati Civil
Alapunkhoz nyújthatnak be kérelmet. Kiindulva azonban abból, hogy a nyári napközis
táborok megszervezésének támogatása nem kizárólag pénzügyi hozzájárulással
lehetséges, így az Önkormányzat a Hivatalon és az intézményeken keresztül bizonyos
koordinációs feladatok felvállalásával is segítséget adhat, amennyiben valamely civil
szervezet úgy dönt, hogy önköltséges nyári napközis tábort szervez.
Idén is javasolt az egészségneveléshez kapcsolódó programok szervezése, akár
egyes városi rendezvények keretein belül is.
Idén számos program, rendezvény színesíti majd a város kulturális életét, többek
között az új, országosan is egyedülálló rendezvénysorozat, a Szerelmesek Fesztiválja.
E programokban továbbra is számítunk a városi és kistérségi civil szervezetek aktív
közreműködésére, segítő munkájára.
6.) A 2016. évi Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében ismét létrehozott egy
pénzügyi keretet Civil Alap megjelöléssel, amely elsősorban a szentgotthárdi civil
szervezetek és városrészek számára nyújt anyagi támogatást programjaik, rendezvényeik
szervezéséhez, de a támogatás a településrészeken jelentkező feladatok elvégzésének
finanszírozását is szolgálhatja. A Civil Alapból támogatás nyújtására csak külön
önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A
támogatásról a támogatott szervezeteknek, városrészeknek minden esetben el kell számolniuk.
A 2016. évben a Képviselő-testületnek el kell fogadnia a Civil Alapra vonatkozóan egy
aktualizált szabályzatot. A tavalyi évhez hasonlóan pályázhatnak a civil szervezetek és a
városrészek kérelem és támogatásigénylő lap, illetve szükséges mellékleteinek benyújtásával
kizárólag célirányosan a Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap
felosztásáról szóló Szabályzatban foglalt feltételek szerint. Az Alap egy részére a városrészi
önkormányzatok, a városrészeken működő civil szervezetek pályázhatnak, szintén a
Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. Javaslatunk szerint a tavalyi, jól bevált
gyakorlatot követve a városrészi önkormányzatok, illetve az ott működő civil szervezetek
évi 200.000,- Ft támogatást igényelhetnek az Alapból az adott városrészen megvalósuló
programokra.
A Támogatásigénylő lapok mellett írásos kérelmet is be kell nyújtani, illetve csatolni kell egy
beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről.
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A tavalyi évhez hasonlóan az átláthatóbb pályáztatás és támogatás-felhasználás
érdekében megvalósítási időszakonként lehet kérelmeket benyújtani:
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
Az aktualizált Szabályzat az előterjesztés 6. számú mellékletében, az ehhez kapcsolódó
Pályázati kiírás a 7. számú mellékletben, a Támogatásigénylő lap pedig a 8. számú
mellékletben található.
Határozati javaslat
1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
civil szervezetek együttműködéséről, az ezzel kapcsolatban végzett 2015. évi
munkáról, megszerzett tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős közlésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét az előterjesztés 3.
számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő azonnal:
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Cziráky László elnök
3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felosztásának 6. sz. mellékletben foglalt Szabályzatát elfogadja.

a

Civil

Alap

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Civil szervezetek vezetői
Településrészi önkormányzatok elnökei
4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7. számú mellékletben
található Pályázati kiírást elfogadja - egyúttal a 8. számú mellékletben található
Támogatásigénylő lapok tartalmát jóváhagyja mint a Civil Alapból történő támogatás
igénylés feltételét azzal, hogy a benne foglalt tájékoztatót elbírálási időszakonként
aktualizálni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
Szentgotthárd, 2015. március 21.
Huszár Gábor
polgármester
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Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum beszámolója a 2015. évről
Szentgotthárdi Civil Fórum
Szentgotthárd
Széll K. tér 7.
Tárgy: Beszámoló 2015. évi tevékenységről
Javaslat a 2016.évi cselekvési tervhez

Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szentgotthárd
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) elnöksége jelen levelében
tolmácsolja a civil szervezetek köszönetét, hogy évről évre lehetőséget teremtenek arra,
hogy a Civil Pénzalapból támogatás kapjanak a civil szervezetek, programjaik
megvalósításához.
A városban működő civil szervezetek száma stabil, jelenleg a fórum teljes jogú tagja 45 civil
szervezet, pártoló szervezetek száma 15, összességében 60 szervezettel tartunk kapcsolatot,
ebből 5 kistérségi település egyesülete. Köztük legtöbben jogi személyek, de vannak köztük
nagyon aktív civil társaságok- kör vagy klub is. A Civil Fórum rendes tagja az alapszabály
szerint, aki vállalta a tagsággal együtt járó kötelezettségeket, köztük a tagdíj befizetését, részt
vesz a rendezvényeken, közgyűlésen.

I.

Beszámoló a Szentgotthárdi Civil Fórum 2015. évi tevékenységéről

A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőség szerint,
segíti a szervezetek működését:
-

-

-

működteti a civil irodát,
kulturális közmunkásokat foglalkoztat saját tevékenysége és tagszervezetek
tevékenységének segítése végett,
megvalósít évente 5-6 saját programot,
együttműködik a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében
további információkhoz segíti a helyi civileket, évi több alkalommal helyben
tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szervez,
negyedévente egyeztet az önkormányzattal az aktuális feladatokról,
évente beszámol az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek,
évente előkészíti és megköti a „Cselekvési tervet” az önkormányzattal, mely
alapja az együttműködésnek, melynek eredményeként az önkormányzat
partnerként kezeli a civileket, anyagi forrást biztosít programjaikhoz. A
támogatás fejében a civil szervezetek vállalják önkormányzati feladatok ellátását,
programok és rendezvények megvalósítását,
évente összegyűjti az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt közzéteteti a
médiákban,
a városban működő egyházakkal is kapcsolatot tartunk fenn, tagként
csatlakoztak hozzánk.
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Az előző, 2015-ös évben megvalósult közös célok:
1. Támogattuk a városunk tisztasági mozgalmait, a környezetvédelem érdekében
csatlakozunk helyi akciókhoz. Az előző évektől eltérően már csak a civil
szervezetek szedték kora tavasszal a szemetet. A városközpontban az itt
tevékenykedők, a városrészeken az ottani szervezetek. Az iskolák a „Te Szedd”
mozgalomhoz csatlakoztak májusban.
2. A 2015. évben is számos olyan programot valósítottunk meg, ahol találkozhattak a
generációk, tapasztalatok cserélődtek, kapcsolatok szövődtek. (pl. Májusfa felállítása,
Civilek Napja, Kistérségi Forgatag, Civil Baráti Találkozó). A programok a Civil
Alap támogatásával valósulnak meg.
3. Mesepalota hetente változó, Idősek magazinja havonta változó tv műsorok
folytatódtak.
4. Megszerveztük és megrendeltük 20 civil szervezet részére zászló elkészítését
LEADER projekt keretében.
5. Működési feltételek biztosítása: a legfontosabb feladatunk a civil iroda hosszú távú
működését segítő háttérbázis biztosítása:
•
•

•
•

A SZCIF sikerrel pályázott a NEA működési pályázatán, az elnyert 250
ezer Ft támogatás fedezetül szolgál a civil iroda telefon, internetköltségére,
bankköltségre, adminisztrációs költségekre.
Kulturális közfoglalkoztatás keretében az év során folyamatosan 1 fő
munkatárs
segítette
munkánkat.
Segítségével
sok
szervezési,
kommunikációs, nyilvántartási feladatot megoldunk. Segítik az adatgyűjtést,
információ áramlását, kapcsolattartást a tagszervezetekkel, tanácsadói napok és
programok szervezését, az iroda működtetését.
Szja 1 %-ából vetítő vásznat, számítógéphez csatlakoztatható hangszórót
és egy mikrofon szettet szereztünk be.
Nemzeti Művelődési Intézmény a kulturális közfoglalkoztatók részére az
év folyamán egy db íróasztalt, egy számítógépet biztosított. A Civil
Alapból kapott támogatásból nyomtatót szereztünk be.

6. Tájékoztató fórumok szervezésével célunk információk eljuttatása a civil szervezetek
részére. KÉK. (Közös Érdekek Kerekasztala) fórum március 5-én Partnerségi
Információs Nap Vas megyei Civil Centrum közreműködésével, október 15. Hasznos
tudnivalók a közfoglalkoztatásról civil szervezeteknek előadó: Rodler Tamás,
osztályvezető – Vas Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási Osztály.
7. Csatlakoztunk „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a
Szentgotthárdi Járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0050 számú projekt
keretén belül létrejövő Szentgotthárdi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz.
Képviseltük a civil szervezeteket a kerekasztal megbeszéléseken.
8. Részt vettünk „OPEL nyílt napon” ahol kulturális programmal, étel bemutatóval,
véradással, vérnyomás és cukorméréssel kapcsolódtak a civil szervezetek, továbbá
tagtoborzásra és önkéntesek toborzásra is fel kívántuk használni az alkalmat.
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9. Negyedik alkalommal kerül kiírásra Az “Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj
pályázat, ezáltal hangsúlyozva a civil szervezetek városban betöltött szerepét, valamint
munkájuk elismerését és megbecsülését.

10. A CISZEBAT XV. Civil Szervezetek Baráti Találkozójának megrendezése, erre
novemberben került sor. Civil Szervezetek XV. Baráti Találkozója jegyében egész
napos program valósult meg. Átadásra került az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete”
díj a Diabétesz Klub részére.
A SZCIF részletes 2015. évi esemény naptára a 2. sz melléklet alapján követhető.
A civil szervezetek tevékenységét nagyban segíti a 2010. óta rendelkezésre álló Civil Alap,
melyből programok megvalósulásához pályázati úton kaphatnak támogatást. 2015. évben a
pályázatot benyújtott szervezetek kevés kivétellel hozzájutottak a kért támogatáshoz. A
pályázatok elbírálását a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület végzi, a
SZCIF-nek véleményezési, javaslattételi jogköre van, melyet az elnökség végez.
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2. sz. melléklet
Civil Fórum 2015. évi esemény naptára
SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM / SZCIF / ESEMÉNYNAPTÁRA
A TALAJ ÉS A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVÉBEN
2015.
Január 19.
SZCIF elnökségi ülés
Résztvevő elnökségi tagok: Cziráky László elnök
Csörnyi Zoltánné alelnök
Kardosné Kovács Márta titkár
Károly Andrea
Dékány Judit
Napirend: Aktuális feladatok megbeszélése
Január 20.

Körlevél a civil szervezeteknek
Téma: 1./ Meghívó a tanácsadói nappal egybekötött
Közös Érdekek Kerekasztalára
2./ Tájékoztató az éves munkatervek leadásának határidejéről
3./ Civil Fórumhoz való megerősítés
4./ Nyilatkozat az 1 % begyűjtésének jogosultságáról
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs

Február 20.

Híranyag küldése a Médiáknak
SZCIF-hez tartozó szervezetek adószámainak ismertetésével

Március 9.

„Arany kezek, fürge ujjak” címmel került sor a Színház Galériájában a
nagyszülők kézimunka kiállításának megnyitójára.
A kiállítást Kardosné Kovács Márta, Önk. képviselő, SZCIF titkár nyitotta
meg.

Március 14.

Részvétel Nemzeti Ünnepünk koszorúzási rendezvényén
Civil Fórum elnöksége helyezett el koszorút a civil szervezetek nevében

Március 5.

Közös Érdekek Kerekasztala /KÉK /
Partnerségi Tanácsadói Nap a civil szervezetek képviselői számára A Vas
Megyei Civil Információs Centrumot működtető Hegypásztor Kör, a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) 2015. évi működési és szakmai pályázataival
kapcsolatos információs nap.
Helyszín:
Civil Fórum irodája és a Refektórium
Tanácsadók: Nagy Kriszta a Megyei Információs Centrum munkatársa
Felelős: Kardosné Kovács Márta titkár

Március 23.

Egyeztető megbeszélés a PKKE igazgatónőjével
Téma: 1./ Civilek Napja előkészületei
2./ Jubileumi Kistérségi Forgatag szervezési munkálatai
Felelős: Csörnyi Zoltánné alelnök

Március 26.

Máriaút-avató ünnepségének lebonyolítása
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Avató beszéd:
Huszár Gábor polgármester
Közreműködő civil közösség:
Békefi Antal Népdalkör
Felelős: Cziráky László SZCIF elnök
Április 1.

SZCIF éves Közgyűlése a Civil Fórum irodájában
Levezető elnök: Csörnyi Zoltánné SZIF alelnök
Napirend: 1./ Beszámoló a 2014 évi munkáról, közhasznúsági jelentés
Ea: Kardosné Kovács Márta SZCIF titkár
2./ 2015 évi munkaterv
Ea: Cziráky László elnök
3./ Egyebek / Májusfa állítás, Civilek Napja, Kistérségi Forgatag stb

/
Ea: Csörnyi Zoltánné alelnök
Április 9.

Mozgósítás Dr. Cseke Zsuzsanna főorvos előadására
Helyszín: Refektórium
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs

Április 10 és 17. Szemétszedési akció
Teendő: 1./ Tisztítandó területek összeírása
2./ Civilek értesítése
3. / Zsákok és kesztyűk igénylése- átadása
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs
Április 15.
SZCIF Elnökségi ülés a Civil Fórum irodájában
Téma: 1./ Civil Alapra beérkezett pályázatok véleményezése
2./ Civilek Napi főzőversennyel kapcsolatos teendők pontosítása
Április 21.
Híranyag küldése a Médiáknak
Április 30.
Civil Szervezetek felállítják immár X. alkalommal a város májusfáját
A szalagkötési ceremóniában a következő szervezetek vettek részt:
„Harmónia” Egészségvédő Kör:
„Mozgás az egészségért, elsősegély az életért!”
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület / SZENYE /:
„A világ egy gyönyörű könyv, de kevés hasznára van annak,
aki nem tudja olvasni!”
„ Galagonya” Szív Klub: „ Élj jó szívvel!”
Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület:
„Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember!”
Rábavidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület:
„Mi Slovenci, mi se ne podama! Mi Szlovének nem adjuk fel!”
Békefi Antal Népdalkör:
„Nincs, ami többet érne, mint az életünk,
és amit belőle csinálni tudunk és merünk!”
Természetjárók Baráti Köre: „A világ utat enged annak, aki tudja merre tart!”
Szentgotthárdért Közalapítvány: „ A gyenge ember vár a lehetőségre,
az erős megteremti azt!”
Pannon Kapu Kulturális Egyesület / PKKE/
„ Május van, nyílnak a virágok, gyönyörűnek látom a világot!”
Hármashatár Baráti Kör is kötött szalagot, de mottó nélkül.
A 18 m magas fa az Erdészet jóvoltából, az Horgász Egyesület és a jelenlévő
civil férfierőnek és az egyre népesebb gyermekseregnek köszönhetően immár
X. alkalommal lett felállítva.
Május 1.

Civilek Napja alkalmából a Civil Fórum elnöksége
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ezúttal a „Pörköltes étkek” versenyét hirdette meg.
A versenyre 12 civil közösség nevezett be, akik a legváltozatosabb
pörköltféleségeket készítették el:
1./ Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület:
„Csülkös-erdei gombás pörkölt”
2./ Természetjárók Baráti Köre: „Inyenc-pörkölt salátaágyon”
3./ Alfa Kör: „Majcsi néni pörköltje”
4. / Nyugdíjas Ped és Barátaik Egyesület: „Pincepörkölt”
5./ „Harmónia Klub: „ Csatatéri pörkölt”
6./ „Galagonya Klub: „ Szíves pörkölt”
7./ Diabetes Klub: „ Pincepörkölt gazdagon”
8./ Horgász és Énekegyesület: „ Dalárda pörkölt”
9./ Szentgotthárdi Nyugdíjas Egy: „Vörösboros marhapörkölt Szirének módra”
10./ Fotóklub: „ Láthatatlan pörkölt”
11./ Szociális Otthon Lakóiért Alap: „Tejfölös-gombás sertéspörkölt”
12./ PRONAS: „Vargányás vörösboros marhapörkölt”
A három tagú zsűri döntése alapján a ”Civil Fakanál 2015” díjat ezúttal a
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület csapata nyerte el.
Május 6.

Kistérségi Forgataggal kapcsolatos előkészületek:
Kiemelt település polgármesterének felkérése
Kulturális műsorban szereplő csoportok meghívása
Meghívó és emléklapok elkészítése
Felelős: Csörnyi Zoltánné alelnök
Meghívók sokszorosítása, kézbesítése
Felelős: Bánfi Tímea SZCIF munkatárs
Fellépő csoportok felvonultatása
Felelős: Kiss Éva PKKE elnök
Színpad díszletezése, hangosítása
Felelős: PKKE munkatársai
Szereplők vendéglátása
Felelős: Kardosné Kovács Márta titkár valamint
Szakonyfalu Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Május 5.

Mozgósítás a Refektóriumban tartandó „Nemzeti kincsek”
elnevezésű konferenciára
Felelős:
Bánfi Tímea SZCIF munkatárs

Május 23.

Híranyag a Médiák felé

Június 2.

Egyeztető megbeszélés a Kistérségi Forgataggal kapcsolatban
a PKKE munkatársaival
Felelős: Csörnyi Zoltánné alelnök

Június 6.

X. Jubileumi Kistérségi Forgatag májusfa kitáncolással
Kiemelt kistérségi település: Szakonyfalu
Program:
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15 óra: Generációs Májusfa Kitáncolás a Városkapu szobornál
15,30 óra: Kistérségi Forgatag szereplőinek felvonulása a Városkapu szobortól
a Színházig
15,45 órakor: Rogán Valéria Szakonyfalu polgármestere megnyitója
16 – 18,30 óra között Kulturális csoportok szórakoztató műsora
a Színházban, közben ismerkedés a papírvirág készítésével.
A X. Kistérségi Forgatagon fellépő kulturális csoportok:
Szakonyi tagóvoda
Békefi Antal Népdalkör
Jakabháza parasztzenekara
Bosfai Ciklámen Együttes
Szakonyi Tánccsoport
Két regionális nyertes énekes
Csillag Citera - és Tánccsoport
Rábatótfalu Tánccsoportja
Szépkorúak Kórusa / Egyházasrádóc/
Partium Alapfokú Művészeti Iskola
Tánccsoportja
A X. Kistérségi Forgatag fellépői emléklapot vehettek át
Kardosné Kovács Márta SZCIF titkártól, majd a fellépő szereplők és az
érdeklődők a Szakonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vendéglátását élvezhették.
Június 8.

SZCIF Elnökségi ülés a civil Fórum irodájában
Napirend: 1./ Civil Alapra beérkezett pályázatok véleményezése
2./ Második félév legfontosabb eseményei

Június 12.

A Gondozási Központ udvarán, a SZENYE Nemzetközi Sportnapja keretében
került sor a Generációk Környezetvédelmi vetélkedőjének
eredményhirdetésére.
Felelős:
Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök

Június 13.

Az Egészségfejlesztő Iroda által szervezett Városi Sportnapon
széktorna bemutatóval vettek részt a civilek.
Augusztus 19.
„A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a
Szentgotthárdi Járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0050 számú
projekt nyitó konferenciája. Kovács Márta
Szeptember 7.
Csatlakozás „A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új
esélyei a Szentgotthárdi Járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0050
számú projekt keretén belül létrejövő Szentgotthárdi Járási Felzárkózási
Kerekasztalhoz. Cziráky László
Szeptember 9.
1. Szentgotthárdi Partnerségi és disszeminációs fórum . A
hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi
Járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0050) projekt. Szentgotthárdi Járási
Felzárkózási Kerekasztal 2.

Szeptember 14.
Szeptember 15.

Résztvevők: Cziráky László, Kovács Márta
Híranyag küldése a médiáknak
SZCIF Elnökségi ülés
Napirend: 1./ Civil Alapra beérkezett pályázatok véleményezése
2./ Opel –gyár Nyílt Napi előkészületei
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Szeptember 19.
Opel Nyílt Napi rendezvényén bemutatkozási lehetőséget kaptak
a civil szervezetek. Szervezeteink közül egy-egy standon az alábbi civil
közösségek mutatkoztak be:
Szociális Otthon Betegeiért Alapítvány
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület
Rábatótfalu Tánccsoportja
Vöröskereszt Területi Szervezete
Harmónia Egészségvédő Kör
Diabetes klub
PRONAS
Szlovén Nyugdíjasok
Szentgotthárd Énekegyesület
Horgász Egyesület
Fotóklub
valamint a 10 éves Civil Fórum
Október 1. Szentgotthárdi Járási Felzárkózási Kerekasztal 3. ülése.
Október 15. Civil Szervezetek Információs Napja a Refektóriumban
Ea: a Vas Megyei Civil Információs Centrum munkatársai
Nagy Kriszta Civil Inf. Centrum vez.
Rodler Tamás oszt. vez.
Éles Krisztina Nemzeti Műv. Intézet
Szentgotthárdi Járási Felzárkózási Kerekasztal 4.
Október 22. Nemzeti ünnepünkön a Civil Fórumhoz tartozó
Diabetes Klub tagjai helyezték el a megemlékezés koszorúját
a Civil szervezetek nevében
Október 29.

SZCIF elnökségi ülés
Napirend:
1. /Két ülés közötti időszak eseményei
2./”Év civil szervezete” címre beérkezett pályázatok elbírálása
3./ Év végi aktuális feladatok

Október 29.

Szentgotthárdi Járási Felzárkózási Kerekasztal 5. Cziráky László

November 5.

Civil Szervezetek XV. Baráti Találkozója a Színház Aulájában
Program:
1./ Megnyitó: Csörnyi Zoltánné SZCIF alelnök
2. Köszöntő és aktuális hírek:
Kardosné Kovács Márta Önk. képviselő, SZCIF titkár
3./ Vas Megyei Civil Információs Centrum tájékoztatója az új civil kódex
egyesületeket érintő változásairól
Előadók:
Dr. Takáts Eszter ügyvéd
Dr. Tauber Ákos bírósági titkár
Nagy Kriszta Vas Megyei Civil Inf. Centrum vezetője
4./ „Év civil szervezete” díj adományozása: Cziráky László SZCIF elnök
A díjat 2014 évi tevékenysége alapján a Diabetes Klub nyerte el
5./ „Civil Világ” sorozatban bemutatkozott díjazott közösség
A rendezvény civil koccintóval és kötetlen beszélgetéssel zárult.
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November 5. Híranyag küldése a médiáknak
November 26.
A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a
szentgotthárdi járásban" című projekt záró konferenciája
Cziráky László, Kovács Márta
November 28. A város adventi koszorújának díszítését civil szervezeteink közül
ebben az évben a „Harmónia” Egészségvédő Kör tagjai vállalták fel.
December 30. Eszközbeszerzések Szja 1 %-ából vetítővászon, hangszóró, mikrofon.
Megjegyzés: Civil szervezeteink 2015 szeptemberétől nem tudták foglalkozásaikhoz a civil
irodát igénybe venni, lehetőség szerint a Refektóriumban, illetve a Színház különböző
helyiségeiben próbálják tartani aktuális üléseiket, megbeszéléseiket, foglalkozásaikat,
előadásaikat. Remélhetőleg a civil iroda a jövő évtől, 2016-tól ismét a civilek rendelkezésére
állhat!

3. számú melléklet
Az Önkormányzat és a Civil Fórum közös éves cselekvési programterve
Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum
közös éves cselekvési programterve
Egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., a
továbbiakban: Önkormányzat) – képviseletében eljár: Huszár Gábor polgármester,
másrészről a Szentgotthárdi Civil Fórum (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., a továbbiakban:
Fórum) – képviseletében eljár: Cziráky László elnök
között 2005. december 21-én megkötött együttműködési megállapodás hatályban tartása mellett a
felek az alábbi éves cselekvési programtervet fogadják el, melyben az egymás közötti
együttműködést szabályozzák a következő

területeken, az egyes területeknél

részletezett

tartalommal:
1.) A kapcsolattartás formája:
A Szerződő felek folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással a következők szerint:
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A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Fórum
képviselői háromhavonta megbeszélést tartanak, melyen a jelen cselekvési programterv
egyes pontjainak végrehajtását áttekintik, a felmerülő problémákat átbeszélik, a megoldási
lehetőségeket közösen keresik. A megbeszéléseken a Civil Fórum részéről az elnök és a
titkár, a Hivatal részéről a jegyző, az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető,
valamint a civil referens vesz részt.
Az Önkormányzat a Hivatal útján a Fórum részére a civil szervezetek hatékonyabb
működése érdekében a Civil Iroda céljára kialakított helyiség használatát ingyenesen
biztosítja, a működéshez szükséges rezsiköltségeket (fűtés, áram) nem számolja fel. A
Fórum ennek fejében továbbra is vállalja az Önkormányzat és civil szervezetek közötti
kapcsolattartást és az információ áramoltatását.
Az Önkormányzat a mobilitáshoz szükséges 1 db laptopot visszavonásig használatra
továbbra is biztosít a Fórum részére.
A

Fórum

és

tagszervezetei

pályázataikat

térítésmentesen

kinyomtattathatják,

fénymásoltathatják a pályázathoz szükséges mennyiségben a Hivatalban.
A Hivatal az internetes oldalán (www.hivatal.szentgotthard.hu) kialakított „Civilek és az
Önkormányzat”

c.

rovatot

továbbra

is

fenntartja

a

kialakított

tartalommal,

azt

folyamatosan bővíti, és lehetőséget ad a Fórum részére a közhasznúsági beszámolója
közzétételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
Szép Renáta civil referens
Az Önkormányzat keresi a lehetőségét annak, hogy a civil szervezetekkel közös
pályázatokon induljon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök
Törő Eszter pályázati referens

2.) Civilek és a közéleti kérdések
A Fórum folyamatosan áttekinti a képviselő-testület és bizottságai éves munkatervét, és az ott
feltüntetett tervezett témakörökhöz előzetes javaslatokat ad, témákat vet fel, koncepcionális
kérdésekben a javaslattételen túl részt vehet a koncepció megalkotásában. Ehhez a szükséges
anyagot elektronikus formában megkapja.
Határidő: havonta
Felelős: Cziráky László elnök
Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző
Szép Renáta civil referens
3.) Civilek által ellátott önkormányzati feladatok
Városrészeken

közterületek

kaszálása

a

Jakabházi

Hagyományőrző

és

Faluszépítő

Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Rábafüzesért
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Egyesület, és a Zsidai Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével, illetve amennyiben
valamely városrészen újabb civil szervezet jelentkezik a feladat ellátására, úgy e civil
szervezet közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.
Város egyéb területein közterületek kaszálása, gondozása
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
egyesületek elnökei,
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője
A

Hársas-tó

fenntartási

feladatainak

ellátása

a

Szentgotthárdi

Horgász

Egyesület

közreműködésével, az Önkormányzat anyagi támogatásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Cziráky László, a Szentgotthárdi Horgász Egyesület elnöke
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Doncsecz András, közszolgáltatások ügyintézője
Szentgotthárd kulturális feladatainak ellátása a Pannon Kapu Kulturális Egyesület által, az
Önkormányzat anyagi támogatásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
A városrészi klubok fenntartása a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, a
Farkasfa Jövőjéért Egyesület, a Máriaújfaluért Egyesület, a Szentgotthárd Térvidéki
Munkások és Lelkesek Egyesülete és a Rábafüzesért Egyesület közreműködésével, az
Önkormányzat anyagi támogatásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Gábor polgármester
egyesületek elnökei
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető
Közfoglalkoztatás keretében – jogi lehetőség illetve igény esetén – közfoglalkoztatott
személy biztosítása civil szervezetek részére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Huszár Gábor polgármester
Cziráky László elnök
Laczó Éva szociálpolitikai ügyintéző
4.) A környezetvédelem és település-tisztaság
A Rába- és a Lapincs-folyó tisztaságának figyelemmel kísérése. Bekapcsolódás a zöld
területek gondozásába, Liget, várkert rendben tartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök,
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Soós Zoltán Pronas elnök
„Egy szervezet – egy osztály” – tavaszi és őszi egy-egy napos tisztasági akció civil
szervezetek részvételével, az Önkormányzat eszköz-támogatásával.
Határidő: 2016. október 21. és 2017. április 30.
Felelős: Cziráky László elnök
SZCIF Környezetvédelmi szekciója
Tavaszi faluszépítés virágültetéssel, PRONAS kert karbantartása, fejlesztése
Határidő: folyamatos
Felelős: Cziráky László elnök,
Soós Zoltán Pronas elnök
5.) A város kulturális életének színesítése
Civil Nap és a „Város Májusfája” felállításának megszervezése a Fórum elnöksége által.
Határidő: 2016. május 1.
Felelős: Cziráky László elnök
Májusfa kitáncolással egybekötött X. Kistérségi Forgatag megrendezése a Fórum által, a
Szentgotthárdi kistérség községeinek bevonásával.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Cziráky László elnök
Nyugdíjas nyárköszöntő megszervezése.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Cziráky László elnök
„
Civil Szervezetek XVI. Baráti Találkozója megszervezése a Fórum elnöksége által.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
16. Nemzetközi Művésztelep a Szlovének Házában Szentgotthárdon.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Magyarországi Szlovének Szövetsége
Városunk képviselete Székesfehérváron a Dunántúli Népdalkörök Találkozóján
Határidő: 2016. június 31.
Felelős: Békefi Antal Népdalkör
Némzetközi Fúvószenekari Találkozó – 110 éves a Városi Fúvószenekar
Határidő: 2016. június 31.
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Felelős: Szentgotthárd Fúvóskultúrájáért Egyesület
Bekapcsolódás az idei évi városi programokba, rendezvényekbe (Történelmi napok,
Szerelmesek Fesztiválja, stb.)
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
civil szervezetek vezetői
Kórustalálkozó a Zene Világnapján
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Szentgotthárdi Énekegyesület
Ismeretterjesztő fórumok, vetélkedők szervezése
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
civil szervezetek vezetői
Nagy karácsonyi hangverseny a Nagyboldogasszony templomban
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szentgotthárdi Énekegyesület
6.) A lakosság érdeklődési köréhez kapcsolódó tájékoztatás
Közös Érdekek Kerekasztala (KÉK) megszervezése két alkalommal, az Önkormányzat
képviselőinek részvételével.
Határidő: 2016. június 30. és 2016. december 31.
Felelős: Cziráky László elnök
önkormányzati részvételért: Huszár Gábor polgármester
Információs napok a civil szervezetek részére a SZCIF szervezésében.
Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnökség

7.) Az iskoláskorú gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltése
Nyári napközis jellegű táborok szervezése a Fórum tagszervezetei által. Amennyiben ehhez az
Önkormányzat

anyagi

támogatását

igénylik,

úgy

a

konkrét

adatokat

(időpont,

létszám,

korösszetétel, költségvetés-tervezet) tartalmazó kérelmet 2016. június 5-ig kell megküldeni a
Közös Önkormányzati Hivatalba.
Határidő: táborok megrendezésére: 2016. július 1. - augusztus 31.
előterjesztéshez kérelem beadására: 2016. június 5.
Felelős: szervező egyesületek elnökei
előterjesztésért: Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens
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8.) A szociális ellátások és az egészségvédelem
Egészségügyi,

felvilágosító

előadások,

szűrővizsgálatok,

az

egészséges

életmód

népszerűsítése, drog prevenció és elsősegély ügyelet a Hopplá fesztiválon, szűrővizsgálatok
szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF egészségügyi szekciója

9.) Kapcsolatépítés – Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvérvárosi
kapcsolatok ápolása
Városi szinten:
A testvérvárosokkal a kapcsolatok ápolása, bővítése.
Civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak erősítése
Civil szervezetek bemutatkozása az OPEL Nyílt Napján
Kórustalálkozó a Zene Világnapján – testvérvárosi kórus meghívása
Határon túli magyar Híd kórus kapcsolatápolás-vendégszereplés
Kistérségi szinten:
SZCIF működési körének kiterjesztése a kistérségre
Közös programok- szentgotthárdi csoportok vendégszereplése (énekkarok,
tánccsoportok)
Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnöksége
Szentgotthárd Város Önkormányzata

10.) Városi sportélet
Városi Sportnap
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: SZCIF sport szekciója, EFI, Gaál Ákos sport és ifjúsági ügyintéző

Csatafutás
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: SZCIF sport szekciója
11.) A Szentgotthárdi Civil Fórum munkájához kapcsolódó feladatok
•
•
•

A Szentgotthárdi Civil Fórum működési feltételeinek biztosítása, a Hivatal egy helyiséget és
egy laptopot bocsát térítésmentesen a Civil Fórum rendelkezésére feladataik elvégzéséhez.
Kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása, pályázat figyelés, benyújtás, szervezet
fejlesztése, kapcsolattartás az önkormányzattal.
Az „Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díj pályázat kiírása és átadása

Határidő: folyamatos
Felelős: SZCIF elnöksége
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
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Jelen cselekvési programterv 2016. május 1-jétől 2017. április 30-ig szól.
Szentgotthárd, 2016. április 30.

……………………………

……………………………

Szentgotthárdi Civil Fórum

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képviseli: Cziráky László elnök

Képviseli: Huszár Gábor polgármester

4. számú melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum 2016. évi munkaterve

SZENTGOTTHÁRDI CIVIL FÓRUM MUNKATERVE
2016.
A Szentgotthárdi Civil Fórum (továbbiakban SZCIF) 2016. évben folytatja a városban
működő civil szervezetek érdekében megkezdett érdek-képviseleti tevékenységét.
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Bővíteni szeretnék tagszervezeteink sorát a szentgotthárdi és a kistérség települései civil
szervezeteivel. El kívánjuk érni, hogy a kistérségben működő civil szervezetek megtalálják
egymást, tapasztalatot cseréljenek és segítsék egymás munkáját, közös projektekben
gondolkodjanak.
Kommunikáció terén megvalósul, hogy a civil szervezetek munkatervei beépüljenek az
önkormányzattal közösen kidolgozott cselekvési tervbe, a Képviselő-testület napirendjén
továbbra igényeljük a civil szervezetek helyzetének megvitatását, az önkormányzatnál civil
referens közreműködését.
Folyamatos párbeszéd az önkormányzattal, egyeztető megbeszélés a jegyző és a SZCIF
vezetői között negyedévente.
Tájékoztatás terén feladatunknak tartjuk az információk eljuttatását a civil szervezetek
részére, információgyűjtés és továbbítás a médiáknak. Összefogunk az adó 1 %-ának
gyűjtésében, segítségül hívjuk a médiákat.
Kapcsolattartás és építés terén fontosnak tartjuk fórumok szervezését évi két alkalommal
KÉK (Közös Érdekek Kerek-asztala) fórumot közérdekű témákban, továbbá a Vas Megyei
Civil információs Centrummal közös információs és tanácsadói napokat is szervezünk.
A terveink megvalósításának feltétele:
1. Ismereteink bővítése: ennek érdekében vezetőink lehetőség szerint képzéseken vesznek
részt és szorgalmazzuk a civil szervezetek vezetői részére hirdetett szakmai képzéseken való
részvételt, tájékoztató fórumokat szervezünk.
2. Szervezeti változások: Szervezeti fejlődést kívánunk elérni azzal, hogy további városban
és kistérségben működő civil szervezetnek kínálunk tagi belépési lehetőséget, jelen tagjaink
tagságát pedig szeretnénk egy nyilatkozatukkal megerősíteni.
A tagság bővülése tapasztalatcserére, továbbá közös projektekben gondolkodásra ad
lehetőséget. Ennek ad teret a "Kistérségi Forgatag" kulturális program. 2016. június 3.
3. Közös célok megvalósítása: Támogatjuk a városunk tisztasági mozgalmait, a
hulladékgyűjtést, környezetvédelmi programokat.
Az előző években kialakult jó példát követve megszervezzük tavasszal és ősszel az „Egy
szervezet-egy osztály” szemétgyűjtési akciót az iskolásokkal. Tagszervezeteinkkel közösen
megvalósítjuk munkaterv szerinti programjainkat.
4. Működési feltételek biztosítása: A legfontosabb feladatunk a civil iroda fenntartásának,
fejlesztésének biztosítása, élünk a kulturális közfoglalkoztatás lehetőségével, 1-2 fő
alkalmazásával. A civil iroda a civil szervezetek tevékenységének fontos tere. Fenntartása a
civil szervezetek számára létfontosságú. Célunk az iroda hosszú távú működését segítő
háttérbázis biztosítása, ennek érdekében az eszköz ellátottság javítása.
Lehetőség szerint pályázatok benyújtása, hisz programjaink megvalósításához kevés önerő áll
rendelkezésünkre, pályázati úton nyert támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy valóra válthassuk
elképzeléseinket.
2016. évi munkatervünk összeállítását a városban kialakult erős civil összefogásra alapozva
fogalmaztuk meg. Célunk vívmányaink megőrzése, az elmúlt években megvalósított, immár
hagyományossá vált programjaink folytatása és új tervek megvalósítása.
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A Szentgotthárdi Civil Fórum 2016. évi munkaterve részét képezi a részletes
programterv és cselekvési terv is.
Jelen munkatervet az elnökség 2016. március 1-i elnökségi ülésén megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Szentgotthárd, 2016. március1.

…..........................................................
Cziráky László
SZCIF elnök
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5. számú melléklet
Szentgotthárdi Civil Fórum 2016. évi cselekvési terve

Szentgotthárdi Civil Fórum Cselekvési terve
2016.
IDŐPONT

Rendezvény

Helyszín

Szervező/Felelős

Január 7.

Zsurnaliszta képzés

III. Béla Szakképző Iskola

SZCIF

Január 7.

Téli gyalogtúra

Indulás: Club 3 étterem elől

Harmónia Egészségvédő Kör

Január 31.

Városi Szlovén Farsangi felvonulás

Szlovének Házától a Főtérig

Rába-Vidéki Szlovén Ny. E

________________________________________________________________________________________________________________
Február 9.

„Farsangi koktél” Klubfarsang

Színház

Szentgotthárdi Ny Egyesület

Február 11.

Kerékpártúra Rábakethelyre

Indulás: Club 3 étterem elől

Harmónia Egészségvédő Kör

Február 12.

Farsang Rábafüzesen

Rábafüzes

Német Nemzetiségi Önk. Rf.

Február 13.

Városrészi farsang

Kultúrház Farkasfa

Farkasfa Jövőjéért Alapítvány

Február 16.

Kézműves foglalkozás

Február 25.

Szentgotthárd egészségügyi helyzete

Szlovének Háza

Rába-Vidéki Szlovén Ny. E.

Refektórium

Harmónia Egészségvédő Kör

Kétvölgyön

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Ea: Dr. Klósz Beáta
Február 29.

Gyalogtúra

___________________________________________________________________________________________________________________
Március 9.

KÉK / Közös Érdekek Kerek-asztala/

Refektórium

SZCIF

Ea: Huszár Gábor polgármester
Március 10.

Területi csecsemőápolási vetélkedő

Színház Aulája

Vöröskereszt területi Szervezete

Március 15.

Kerékpártúra

Reigersburg 73 km

Kerékpáros Egylet

Március 17.

Barkagyűjtő gyalogtúra

Indulás: Club 3 étterem elöl

Harmónia Egészségvédő Kör

Március 23.

Városi véradás szervezése

Színház Aulája

Vöröskereszt Területi Szervezete

Március 24.

Húsvéti kreatív foglalkozás

Színház Aulája

Nyugdíjas Ped. és Barátaik Egy.

Március 27.

Húsvéti Fúvóskoncert és bál

Széchenyi Iskola

Fúvóskultúráért Egyesület

Március 31.

„ Lépések az egészségért”

Civil Iroda

Harmónia Egészségvédő Kör+ EFI

Ea: Szűcs Erzsébet EFI
____________________________________________________________________________________________________________________
Április 5.

SZCIF Közgyűlés

Civil Fórum irodája

SZCIF

Április

Diétetikus bemutatkozó előadása

Orvosi Rendelő emeleti terme

Diabetes Klub

Április 2 és 16

Kerékpártúra

Rábagyarmat-Heiligenbrunn 61/24km
BuschiUnterlamm 44 km

Kerékpáros Egylet

Április-május

Faluszépítés, virágok elhelyezése

Máriaújfalu

Máriaujfaluért Egyesület

Április 14.

Kétvölgy-Felsőszölnök gyalogtúra

Indulás: Mártirok úti buszmegálló

Harmónia Egészségvédő Kör

Április

„Biztonság a nap 24 órájában”előadás

Színház

Szentgotthárdi Ny. E + Megyei RK.

Április 22.

Húsvéti zarándoklat a fénykereszthez

Szakonyfalu

Rába-Vidéki Szlovén Ny. Egy.

Április 28.

„Amit a tüdőbetegségről tudni kell”

Színház

Harmónia Egészségvédő Kör

Ea: Dr. Józsa Adrianne
Április 30.

Város májusfájának felállítása

Város Kapu szobornál

Május 1.

Civilek Napja – Majális

Színház és környéke

SZCIF + PKKE

Május 1.

Kerékpártúra

Feldbach 80 km

Kerékpáros Egylet

Május 4.

Gyalogtúra

Mogesdorf- Emlékkereszt

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Május

„Te szedd!” akcióhoz kapcsolódva
Tavaszi szemétszedési akció

Szentgotthárd utcái, terei

SZCIF

SZCIF

Május 14.

Kerékpártúra

Salovci 53 km

Kerékpáros Egylet

Május 17.

Gyalogtúra

Rábafüzes

Nyugdíjas Ped és Barátaik Egy.

Május 21.

Szülőföld találkozó+könyvbemutató

Színház

Német Nemzetiségi Önk. Rf.

Május 22.

Egyesületi Horgászverseny

„Hársas Tó”

Horgász Egyesület

Május 27.

„20 évesek lettünk!”
Harmónia Jubileumi ünnepség
Receptfüzet megjelentetésével

Színház

Harmónia Egészségvédő Kör

Május 27.

Gyermeknap

Rábafüzes

Német nemzetiségi Önk. Rf.

Május 28.

Kerékpártúra

Szent Imre 31 km

Kerékpáros Egylet

Május 30.

Kerékpártúra

Felsőszölnök

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

_________________________________________________________________________________________________________________

Június 2.

Kerékpártúra generációs piknikkel

Balázsfalva

Rába-Vidéki Szlovén Ny. Egy.

Június 3.

XI. KISTÉRSÉGI FORGATAG
májusfa kitáncolással

Színház

SZCIF+PKKE

Június 4.

Családi nap a Hársas tónál

Máriaújfalu

Harmónia Egészségvédő Kör

Június 4.

Városunk képviselete Székesfehérváron
a Dunántúli Népdalkörök Találkozóján Székesfehérvár

Június

Békefi Népdalkör /SZENYE/

Nagycenki tanulmányút
patronált tanulókkal

Nagycenk

Nyugdíjas Ped és barátaik Egy.

Június 6.

Kiállítás az iskola tanulóinak munkáiból

Színház

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

Június 10.

Nyugdíjas Nyárköszöntő

Alpok-alja Hotel + Rábapart

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Június 15.

Nyári városi véradás szervezése

Színház

Vöröskereszt Területi Szervezete

Június 20.

Lapincs kerékpártúra

Ausztria

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Június 26.

Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Szentgotthárd Várkert

Fúvóskultúráért Egyesület

Kétvölgy

Rába- Vidéki Szlovén Ny. Egy.

110 éves a Városi Fúvószenekar
Június 28.

Doncsecz Károly fazekasművész
Emlékszoba megtekintése, gulyásparti

__________________________________________________________________________________________________________________

Július 4-8.

Nemzetiségi Tábor

Rábafüzes

Német Nemzetiségi ÖnkRf.

Július 9.

Városrészi Falunap

Máriaújfalu

Máriaujfaluért Egyesület

Július 4-6

Csodaszarvas tábor

Rábahidvég

Iskolánk Tanulóiért Alapítvány

Július 18-22

Kézműves Tábor

Rábafüzes

Német Nemzetiségi Önk. Rf.

_________________________________________________________________________________________________________________
Augusztus

Fertő tavi hajóút a környék természeti
szépségeinek felfedezésével

Sopron

Harmónia Egészségvédő Kör

Augusztus 5-7

Kerékpártúra

Balaton kerülés 210 km

Kerékpáros egylet

Augusztus 7.

Zenés szórakoztató piknik

Orfalu

Rába-Vidéki Szlovén Ny. Egy.

Augusztus 13.

Városrészi Falunap

Farkasfa

Farkasfa Jövőjéért Egyesület

Augusztus 27.

Kerékpáros Lipa Túra

43 km

Kerékpáros Egylet

Augusztus 31.

Nyárvégi Városi véradás szervezése

Színház

Vöröskereszt Területi Szervezete

____________________________________________________________________________________________________________________
Szeptember 5.

Gyalogtúra Felsőszölnökön

Felsőszölnök

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Szeptember

Őszi szemétszedési akció

Szentgotthárd utcái

SZCIF

Szeptember 10

Nemzetiségi Falunap

Rábafüzes

Német Nemzetiségi Önk. Rf.

Szeptember 15.

Nemzetközi Nyugdíjas Tekeverseny

Szeptember

Őszi KÉK

Refektórium

SZCIF

Szeptember

Diabetes klubtalálkozó Vasváriakkal

Szentgotthárd

Diabetes Klub

Szeptember 26.

Kerékpártúra

Csörötnek-Nemesmedves

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Szentgotthárd

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Szeptember

Civilek bemutatkozása az Opel nyílt napján Opel gyár parkolója

SZCIF

____________________________________________________________________________________________________________________
Október 1.

Kórustalálkozó a Zene Világnapján

Október 11.

Hársas gyalogtúra a Világgyalogló napon

Október 21-22 Kukoricatörés

Szentgotthárd
Máriaújfalu

Rábatótfalu

Szentgotthárd Énekegyesület
Szentgotthárdi Ny. Egyesület
Rába-Vidéki Szlovén Ny. Egy.

Október 21.

Piknik az 56-os Emlékparkban

Szentgotthárd

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Október

Városrészi Idősek Napja

Rábafüzes

Német nemzetiségi Önk. Rf.

Október 27.

Alapfokú elsősegély
Ea: Nagy Tamás mentő

Színház Aulája

Harmónia Egészségvédő Kör

___________________________________________________________________________________________________________________
November 11.

CISZEBAT XVI.

November

Tökmagköpesztés

November

Diabetes Világnap kóstolóval

November 20.
kiállítással

20 éves jubileumi ünnepség

Színház

Rába-Vidéki Szlovén Ny Egyesület

November 26.

Városi Adventi koszorú díszítése

Templom előtti tér

Harmónia Egészségvédő Kör

November 30.

Téli Városi Véradás szervezése,
Színház

Vöröskereszt Területi Szervezete

véradók köszöntésével

Színház Aulája
Rábatótfalu
Színház Aulája

SZCIF
Rába-Vidéki Szlovén Ny. Egy.
Diabetes Klub

____________________________________________________________________________________________________________________
December 2.

Mikulásváró

Rábafüzes

Német nemzetiségi Önk. Rf.

December 3.

Idősek Napja+ mikulásváró

December 6-11.

Városrészi Mikulásünnepély
és Idősek karácsonya

Farkasfai kultúrház

Farkasfa Jövőjéért Egyesület

Máriaújfalu kultúrház

Máriaujfaluért Egyesület

December 16.

Klubkarácsony

December 16.

Mézeskalács készítés

Rábafüzes

Német Nemzetiségi Önk. Rf.

November 26.

Adventi hangverseny

Rábakethelyi templom

Rábakethely városrészi Önk.

December 18.

Karácsonyi hangverseny

Nagyboldogasszony templom

Szentgotthárd Énekegyesület

Szentgotthárd, 2016. március 5.

Színház

Szentgotthárdi Ny. Egyesület

Csörnyi Zoltánné
SZCIF alelnök

6. számú melléklet
Szabályzat
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
beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén ellenőrzést kezdeményez.
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18.) A

támogatásban

részesült

szervezet

a

kapott

támogatást

kizárólagosan

a

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

alapkamatnak

megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától

számított

kamattal együtt köteles visszafizetni.
19.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet,
a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,
b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,
c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak,
d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll
fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az
ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,
e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi beszámolóját
határidőben nem helyezte letétbe.
Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a ……/2016. számú határozatában
fogadta el 2016. március ……
Szentgotthárd, 2016. március …

Huszár Gábor
polgármester
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7. számú melléklet
Pályázati kiírás
Ez a k ép most nem jeleníthető meg.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Ez a k ép most nem jeleníthető meg.

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
levélcím: 9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.
Tel.: 06-94/553-010, Fax: 06-94/553-055
e-mail: polghiv@szentgotthard.hu honlap: www.szentgotthard.hu

PÁLYÁZAT
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2014. ÉVI CIVIL
SZERVEZETEKET ÉS VÁROSRÉSZEKET TÁMOGATÓ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
IGÉNYLÉSÉRE!
1. A pályázat célja
Szentgotthárd

Város

Önkormányzata

2011-ben

hozta

létre

a

Civil

Szervezeteket

és

Városrészeket Támogató Alapot azzal a céllal, hogy a városban aktívan tevékenykedő civil
szervezetek, alapítványok munkáját segítse. 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015ben az Önkormányzat a Civil Alap segítségével közel 18 millió Ft támogatást nyújtott a
szentgotthárdi civil szervezeteknek és városrészeknek a különböző kulturális, közéleti és
sportfeladatok ellátásához.
Szentgotthárd

Város Önkormányzata 2016-ban ismét

Városrészeket

Támogató

településrészeken

Alapot,

működő

civil

amelynek

egy

szervezetek

feltöltötte

részére
külön

–

idén

a Civil Szervezeteket
a

maximum

településrészek,
évi

200.000,-

és
a
Ft

összegben – pályázhatnak az adott településrészen megvalósuló programra.
A Szentgotthárdi Civil Fórummal közösen kidolgozott éves cselekvési és programtervben
meghatározott feladatokkal összhangban álló pályázati kiírás tartalmazza azokat a rendezvényeket,
feladatokat, amelyek megszervezésével, elvégzésével Szentgotthárd Város Önkormányzata a
városban valamint a városrészeken működő civil szervezeteket kívánja megbízni.
2. A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapban rendelkezésre álló összeg
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 5.000.000,- Ft-ot különített el
az

Alapba,

amelynek

egy

részére

(200.000,-Ft/településrész/év)

pályázhatnak

a

településrészi önkormányzatok, településrészen működő civil szervezetek az adott
településrészen megvalósuló programra, a fennmaradó részre pedig a civil szervezetek,
alapítványok pályázhatnak.
3. A pályázat időtartama
A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 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.
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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
4. A pályázat benyújtására jogosult szervezetek
A Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alapból azok a bíróság által bejegyzett első
sorban szentgotthárdi civil szervezetek, alapítványok, valamint azok a városrészek igényelhetnek
támogatást, amelyek eleget tesznek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek

működéséről

és

támogatásáról

szóló

2011.

évi

CLXXV.

törvény

30.

§-ban

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségnek, illetve amelyek a korábban az Alapból elnyert
támogatásról a szerződésükben foglalt határidőig elszámoltak.
5. A pályázat benyújtásának feltételei, menete
Az Alapból írásos kérelem benyújtásával lehet támogatást igényelni. A pályázathoz csatolni kell:
a)

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu),
a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt található
Támogatásigénylő lapot (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek
egyaránt kötelező)
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy
hiányáról

szóló

nyilatkozatot

(civil

szervezeteknek,

alapítványoknak,

városrészeknek egyaránt kötelező)
a közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettségről (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt
kötelező)
b)

a civil szervezet, alapítvány bírósági bejegyzését (csak a civil szervezeteknek és
alapítványoknak kötelező)

c)

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerint az Országos
Bírósági Hivatalnál az előző üzleti évről készült beszámoló letétbe helyezését igazoló
postai feladóvény másolatát (csak a civil szervezeteknek és alapítványoknak kötelező).

d)

írásos

kérelmet

a

megvalósítandó

program,

ellátandó

feladat

részletezésével,

költségvetéssel (civil szervezeteknek, alapítványoknak, városrészeknek egyaránt kötelező)
e)

beszámolót a civil szervezet előző évi tevékenységéről (csak a civil szervezeteknek
és alapítványoknak kötelező)

A pályázatokat a 3. pontban foglalt határidőkig kell benyújtani a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal civil referenséhez (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11., I. emelet
7. iroda). A határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban a Képviselő-testület elé
terjeszteni!
KIZÁRÓLAG EGY PÁLYÁZATBAN, AZ ADOTT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKBAN RENDEZENDŐ
PROGRAMOKRA, RENDEZVÉNYEKRE, FELADATOKRA NYÚJTHATNAK BE KÉRELMET!
6. A pályázat elbírálásának menete
A benyújtott pályázatok a Szentgotthárdi Civil Fórum véleményezését követően kerülnek a
Képviselő-testület

elé.

A

Testület

a

Civil

Fórum

javaslatait,

illetve

Szentgotthárd

Város
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Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum éves cselekvési és programterve pontjait, illetve a
városi rendezvényekhez kapcsolódó vállalásokat figyelembe véve dönt a támogatásról és annak
mértékéről. A képviselő-testületi határozatot követően az Önkormányzat támogatási szerződést köt
a civil szervezettel, alapítvánnyal, városrésszel, amelyek a szerződés pontjai értelmében kötelesek
az elnyert támogatás felhasználásáról elszámolni.

7. A pályázat köre
A civil szervezetek, alapítványok, városrészek szentgotthárdi és kistérségi – elsősorban a
lakosságnak szánt – programok szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak az alábbiak
szerint:
7. 1. Kulturális feladatok
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
h) Civil szervezet jubileumi évében szervezett saját jubileumi programjának szervezése,
amely helyben valósul meg
7.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása
a) Iskolai versenyek szervezése
b) Nyári táborok szervezése
c)

Egyéb oktatási feladatok szervezése

7.3. Egészségfejlesztő, egészségre nevelő feladatok
a) A lakosságnak (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt) szóló egészségfejlesztő,
egészségre nevelő programok szervezése (pl.: prevenciós előadások szervezése, stb.)
7.4. Ismeretterjesztő feladatok
a) Szélesebb érdeklődésre számot tartó, nemcsak az adott civil szervezet tagjait érintő
ismeretterjesztő előadások szervezése
7.5. Szabadidősport szervezése
a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények
szervezése a szabadidő sport területén
7.6.

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.
7.7. Környezetvédelem
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a) A

környezet

megőrzése

és

fenntartásában,

a

Zöld

Szentgotthárd

program

megvalósításában való szerepvállalás
7.8. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli
településeken
a) Közös kulturális programok, szabadidősport rendezvények szervezése
7.9. Civil Iroda működtetése
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:
Szép Renáta, civil referens
Tel: +36-94-553-044
Mobil: +36-70-213-7513
E-mail: titkarsag@szentgotthard.hu
Szentgotthárd, 2016. március …
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8. számú melléklet
Támogatásigénylő lapok

Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2016. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből

1.) A civil szervezet adatai:
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Kapcsolat

Tel:

E-mail:

Adószáma:
Bankszámlaszáma:
2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése:
□

Rendezvény

□

Oktatási feladat ellátása

□

Építés/felújítás

□

Sportfeladat ellátás

□

Egészségügyi feladat ellátása

□

Kulturális feladat ellátása

□

Külkapcsolati feladat ellátása

□

Egyéb …………………………………………………………………………………………………………………………………………

A projekt megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………
3.) A kérelemhez csatolt mellékletek:
□

Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez

□

Beszámoló a civil szervezet előző évi tevékenységéről

□

Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai

□

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

□

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

□

Végzés bírósági bejegyzésről

□

Országos Bírói Hivatal részére megküldött mérleg feladását igazoló postai feladóvény
másolata
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4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.) A program költségvetése:
- a program tervezett összköltsége:

……………………………………

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………

- a program költségvetése részletesen:

Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő
7.) A civil szervezet mely városi rendezvényekhez tervezi a csatlakozást, vállal feladatot,
közreműködést 2016-ban?

8.) Egyéb közlendő:
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Szentgotthárd, 2016. év …………………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása
Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
benyújtásának

Képviselő-testülete

határideje

2016.

április

2016.
13.

április
16.00

27-i
óra.

ülésén
További

bírálja

el,

információk

a

kérelmek

találhatók

a

www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol
olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).
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Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11.

Támogatásigénylő lap
a 2016. évi „Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap” keretéből

1.) A városrész adatai:
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Kapcsolat:

Tel:

E-mail:

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése:
□

Rendezvény

□

Oktatási feladat ellátása

□

Építés/felújítás

□

Sportfeladat ellátás

□

Egészségügyi feladat ellátása

□

Kulturális feladat ellátása

□

Külkapcsolati feladat ellátása

□

Egyéb …………………………………………………………………………………………………………………………………………

A projekt megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………
3.) A kérelemhez csatolt mellékletek:
□

Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez

□

Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai

□

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

□

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.) A program költségvetése:
- a program tervezett összköltsége:

……………………………………

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:

……………………………………
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- a program költségvetése részletesen:

Tervezett kiadás

Tervezett bevétel

6.) A résztvevők / érintettek / célközönség száma: …………… fő
7.) Egyéb közlendő:

Szentgotthárd, 2016. év …………………… hó ……… nap

……………………………………………
kérelmező képviselőjének aláírása

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmeket Szentgotthárd Város
Önkormányzatának
benyújtásának

Képviselő-testülete

határideje

2016.

április

2016.
13.

április
16.00

27-i
óra.

ülésén
További

bírálja

el,

információk

a

kérelmek

találhatók

a

www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol
olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város
Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alap felosztásáról).
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére.
Tárgy: Szentgotthárd Város Egészségügyi Koncepciója. Beszámoló az egészségügyi
ellátás helyzetéről, EFI működésének tapasztalatai.

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Egészségügyi Koncepció
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2010 számú határozatával
elfogadta Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját azzal, hogy az egészségügyi
koncepció megvalósulásáról évente beszámolót kell készíteni.
2013. év márciusában a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményénél vezetőváltás történt,
2015. május 01. időponttól az addigi vezető távozott az intézmény éléről. Ezen időponttól
egészen 2015. szeptember 30. időpontig egy team irányította az intézményt. Az intézménynek
2015. október 01. időponttól van kinevezett vezetője.
A még hatályos, 2010-ben készített Egészségügyi koncepció az 2000-2009-es évekre
vonatkozó helyzetelemzést, valamint az egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján
meghatározott célkitűzéseket, fejlesztési elképzeléseket rögzítette. Koncepcionális
javaslatokat fogalmazott meg az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez. Ezen anyagot
vizsgálta felül évente/kétévente a Tisztelt Testület.
Az elmúlt években és jelenleg is változás folyik az egészségügy területén mind helyi, mind
országos szinten. A meglévő, már többször felülvizsgált koncepció átdolgozása helyett egy új
kidolgozása a célszerűbb, mely az új vezetési elképzeléseket is tartalmazza.
Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint a Rendelőintézet Szentgotthárd fenntartója
az 5/2013. sz. Képviselő-testületi határozatában arról döntött, hogy Szentgotthárd és a
kistérség / járás településein élők egészségügyi szakellátását szem előtt tartva 2013.
április 30. időpontot követően is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatokat. Ezen
nyilatkozatát a 2012. évi CCXII. törvény 49.§- a alapján tette. A 2013. évi XL. törvény
alapján viszont a járóbeteg-szakellátási feladatokat továbbra is az önkormányzatok feladati
közé sorolta.
II. Alapellátás
Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban Öotv. ) 2/ B. §
(1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzat között feladat-ellátási szerződés jön létre. Az Öotv. 3. § (8)
bekezdése értelmében, valamint az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 2/B. §-ában foglalt követelményeknek 2013.
január 1-jétől kell megfelelni. Ezek alapján szükségessé vált a háziorvosi tevékenység beleértve a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet is - vállalkozási formában történő
ellátására kötött szerződések felülvizsgálata, mely 2013. novemberében megtörtént.
Az alapellátást vállalkozó háziorvosok látják el – 4 betöltött felnőtt körzetben, 1 betöltött és
egy betöltetlen gyermek körzetben, valamint 2 betöltött fogorvosi körzetben.

183

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 25-i ülésén a
197/2013. sz. határozatában arról döntött, hogy személyes konzultációs lehetőséget biztosít a
vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára minden félév első
hónapjának első csütörtökén, ahol az Önkormányzat, a Hivatal képviselői és a háziorvosok
vagy azok megbízottjai vesznek részt.
Ezeket a konzultációs lehetőségeket különböző intenzitással használják ki a háziorvosok,
vannak, akik szinte mindig megjelennek, vannak, akik együttműködők, de nem mindig élnek
a lehetőséggel és vannak, akik nem élnek a konzultációs lehetőséggel.
Az elmúlt időszakban sikerült betölteni két hosszabb ideje üres praxist – IV. sz. felnőtt
háziorvosi körzet és az I. számú felnőtt fogászati körzet. Sajnálatos módon megüresedett
viszont az I.sz. gyermek háziorvosi körzet, melynek betöltése az elkövetkező időszak
legfontosabb és egyben egyik legnehezebb feladata lesz.
III. Egészségfejlesztési Iroda:
„Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása”
című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat keretében 2014. márciustól működik az
Iroda.
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 kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek
helyi együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése)
• életmódváltó programok megvalósítása
• a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil
szervezetek és már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik
(programok, klubok) adatbázisba rendezése, folyamatos követése
• a beteg együttműködés elősegítése
• a szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt motiváló programok koordinálása
• helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységeknél szükség esetén módszertani
segítségnyújtás
• egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása.
Az Iroda hosszú távú, specifikus céljai:
• az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése
• a legjelentősebb idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegség
megelőzése és csökkentése
• a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges
táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, a prevenció
előmozdítása
• a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása
• a mentális egészség javítása
A fenntartási időszakban az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységei közül a szűrések mellett,
a munkatársak alapvégzettségének megfelelően - a dietetikai és gyógytorna tevékenység
folytatódik.
A rendszeres programok közül maradtak a zenés torna, a lelki segítségnyújtás, úszás,
kerékpár, gyalog-és nordic walking túrák.
Az EFI változatlanul részt vállalt a civil szervezetek mellett világnapi rendezvények
szervezésében, egészségfejlesztő programok megvalósításában.
IV. Ügyeleti ellátás:
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Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Morrow Medical Zrt. között 2014. június 30-án
aláírt Szolgáltatási Szerződés alapján, ténylegesen azonban csak 2015. január 1-jétől látja el a
cég a központi ügyeleti (hétközi és hétvégi) rendszert. Az ügyeletben 2015. márciusától helyi
vállalkozó orvos nem lát el tevékenységet, a szakápolók többsége viszont helyi. Az ügyeleten
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai személyzet és tárgyi
minimumfeltételek biztosítottak. A Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeit
teljesítette.
Tisztelt Képviselő-testület!
Következő lépésben a Képviselő-testület és az önkormányzati bizottságok észrevételeit,
javaslatait szeretnénk kérni az új koncepcióval kapcsolatban, majd ezekkel kiegészülve az
Önkormányzat rendelkezésére álló webfelületeken (weboldal, Facebook oldal) szélesebb
körben is szeretnénk kikérni a lakosság véleményét a koncepcióval kapcsolatban. Az így
beérkezett javaslatokkal együtt – elképzeléseink szerint - a 2016. júniusi ülésen fogadná
el a végleges dokumentumot a Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában
dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Város
Egészségügyi Koncepciója és Cselekvési Terve 2016.” munkaanyagát megtárgyalta és
ahhoz a következő javaslatokat teszi:
……………
……………

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározottak szerinti koncepció-tervezetet az
Önkormányzat internetes fórumain közzé teszi és a szentgotthárdi lakosság számára
lehetőséget biztosít az azzal kapcsolatos javaslataik megtételére 2016. május 31-ig.

Határidő: azonnal, a végleges koncepció előterjesztésére: 2016. júniusi testületi ülés
Felelős:
Huszár Gábor polgármester
Dr. Klósz Beáta intézményvezető
Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2016. március 18.
Huszár Gábor
polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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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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TARTALOM
I.BEVEZETÉS
II.CÉL MEGFOGALMAZÁSA
III.HELYZETELEMZÉS
IV.AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTTEKINTÉSE
V.KONCEPCIONÁLIS
JAVASLATOK
ELLÁTÓRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ

SZENTGOTTHÁRD

EGÉSZSÉGÜGYI

VI.ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

VII.FELHASZNÁLT IRODALOM, HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK, ADATFORRÁSOK
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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
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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.
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
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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. §)
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.
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Népességnövekedés kizárólag Magyarlakon, valamint Rátót, Orfalu, és Nemesmedves településeken
zajlott le 2003-hoz viszonyítva

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)
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 (2014ben 2 csecsemőhalálozás és 2 halvaszülés).

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. Lakosság vándorlása
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).
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
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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).
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2.) sz. táblázat A nyilvántartott álláskeresők száma (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR)

2.6. Intézmények
2.6.1. 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
2.6.2.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 – kivétel Szentgotthárd és Térsége Iskola MagyarlakCsörötnek Általános Iskolája.

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:
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−
−

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.
2.6.3. 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.

2.6.4. 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
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

2.7.Sport- és szabadidős tevékenység
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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 szervezése és lebonyolítása is közös munka eredménye volt.

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
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
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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)

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,
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•

•
•
•
•

az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése (rendszeres állapotfelmérés), valamint
egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének
támogatása,
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.
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Összességében elmondható, hogy az épület , ahol a felnőtt háziorvosi körzetek rendelői találhatók
jelentős infrastrukturális fejlesztésen mentek keresztül az elmúlt évek során.

Házi gyermekorvosi ellátás

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 ellátott betegek száma:

I. körzet (felnőtt)

Össz.
kártyaszám
2008
2015
ni.a
2240

Össz. megjelent
2008
13005

2015
14798

Rendelőn kívüli
ellátás
2008 2015
76
221

Rendelőn kívüli
ápolási est
2008
2015
ni.a
297

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.
(gyermek)

körzet

ni.a

630

3461

2581

64

12

-

-

II.
(gyermek)

körzet

ni.a

751

2945

4354

335

54

-

-
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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)

-

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
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 – a jövőben e téren változtatás indokolt - , 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).
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1.1.3.Területi védőnői ellátás

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.

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
Lúdtalp
10 fő
Szemészet
8 fő
Hallás
8 fő
Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítás
1 fő
3 percentil alatti testtömeg
5 fő
97 percentil feletti testtömeg
3 fő
Logopédia
7 fő
Hanyagtartás
4 fő
7.sz. táblázat területi védőnők által végzett szűrések eredménye 2015. évben ( Forrás: védőnői éves
jelentés )

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
Az általános iskolás korúak körében végzett szűrővizsgálatok adatait a 7.. számú táblázat tartalmazza.
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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.
A kövérség és az allergiás megbetegedések 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
0,4 %
0.4 %
Hanyagtartás
2%
2-3 %
Lúdtalp
14 %
18 %
Szemüveges
10 %
8%
Asthma bronchiale
1-2 %
2%
Allergia
2%
2%
Idegrendszeri eltérés
0,01 %
0,01 %
Egyéb megbetegedés
1-2 %
1%
Túlsúly
8%
9 %
8. sz. táblázat Az általános iskolás korúak körében végzett szűrések
(Forrás: védőnői éves jelentés)

0.2%
0.5%
10%
4%
0.5%
1%
0.01%
0.5%
2%
2014/2015 tanévben

Obesitas
22
Endokrin:
3
Mozgásszervi:
4
Allergia:
11
Nephrologia:
1
Pulmonológiai
6
Cardiologiai:
4
Neurológia:
1
Érzékszervi:
1
Szemüvegesek száma 51
9.sz. táblázat A SZOI Vörösmarty Gimnázium középiskolai tanulói körében végzett szűrések a
2014/2015. tanévben (Forrás: védőnői éves jelentés)

Obesitas
Endokrin:
Mozgásszervi:
Allergia:
Nephrologia:
Pulmonológiai
Cardiologiai:
Fejlődési rendellenesség
Érzékszervi:
Értelmi fogyatékos
Daganatos beteg
Szemüvegesek száma

82
3
3
10
1
18
9
5
2
22
2
58
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10.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 pszichiátriaiaddiktológiai
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
kapacitásának a bővítése, két szakember áll a betegek rendelkezésére.

az ultrahang

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.
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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:
• 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.

Mentőállomással is rendelkezik a város.
5.Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.
Az alapellátó szolgálatok az egymás közti szakmai együttműködésen túl a járóbeteg és fekvőbeteg
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókkal rendszeres 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.
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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.

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 • szórványtelepülések
• 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
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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
• 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 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 a
meglévő EFI Iroda lehet a megelőzés motorja
a megelőzés és a sport kapcsán a megteremtett sportolási adottságaink kihasználása
életmódváltoztatás ösztönzése
a mindennapos testnevelés adta jó lehetőség kihasználása
egészségturizmus, sportrehabilitációs lehetőségek kihasználása
egészségmegőrző programok kialakítsa és végigvitele az EFI Irodával

•
•
•
•
•
•
•
T - veszélyek
•
•
•

•
•

idősödő lakosság 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 - stressz okozta megbetegedések emelkedő száma
labordiagnosztikai bevételek
Pszichiátriai Betegek Otthona Magyarország legnagyobb bentlakásos intézménye, lakóinak
száma közel 10%-a a város lakosságának – az egészségügyi statisztikai adatokat rontja

3. Általános célkitűzések:
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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:
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•
•

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 fentiekben felsorolt tevékenységek során felismert elváltozások, kóros eltérések
megszüntetése érdekében.

4.Infrastruktúra

•

•
•

•

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
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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
a lakossági visszacsatolás érdekében megfontolandó a betegelégedettségi kérdőív,
melynek eredményei 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.

6.2. Születést követően korcsoportok szerint
• óvodai színtéren személyi és szájhigiéné tanítása, egészséges táplálkozás és mozgás
elsajátítása, kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítása
• iskolai színtereken –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, függőségek (dohányzás, alkohol,
drog, számítógép) tárgykörében interaktív ismeretterjesztés, szexualitást érintő kérdéskörök
értő kibontása, korhoz igazított tájékoztatás, mentális megküzdési technikák átadása
• családi rendezvények egészség és sportnapok (sportágválasztók) szűrésekkel,
bemutatókkal, kipróbálási lehetőségekkel, előadásokkal, vetélkedőkkel, gyalog és
kerékpártúrákkal
• munkahelyi rendszeres szűrések, igény szerint tájékoztatás, előadás, munkahelyi torna,
szupervízió megszervezése
6.3.Idősebb korosztály részére
•
•
•

generációk közötti kapcsolat erősítése
civil szerveződések támogatása szakmai, szervezési, esetleg anyagi segítséggel
esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése

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 és koordinált, rendszeres találkozása szakember vezetésével
(egészségklubok, civil szervezetek)
tematikus kiadványok megjelentetése, előadások szervezése
megszólítani és motiválni a célcsoportokat a csatlakozásra
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•
•

szakszerű gondozással megelőzhető (szív-, érrendszeri, daganatos,
megbetegedések halálozási aránya értékelhető mértékben csökkenjen
szenvedélybetegek elérése, megszólítása, segítő-önsegítő csoportok
támogatása
VI. Összegzés

légzőszervi)
létrehozása,

A korfa jellemzőit alapul véve fontos, hogy a születési és halálozási mutatók elmozdulást mutassanak a
születések számának javára.
A megszületett és felnövekvő generációk számára legyen biztosított a holisztikus értelembe vett egészséges
felnőtté válás.
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.
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
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

CSELEKVÉSI TERV:
A Koncepcióban felvázolt feladatokra

FELADATOK

•

A
szükséges
helyi
infrastruktúra
feltételeinek biztosítása, fenntartása .

FELELŐS

Önk.

HATÁRIDŐ

folyamatos

KÖLTSÉG
VETÉS

éves
költségvetés
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•

•

•

•

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.
Rendelőintéz
et
EFI
Intézmények
Nemzeti Rendelőintéz
Intézet et
szakmai EFI

Szoros
kapcsolattartás
Egészségfejlesztési
munkatársaival, a naprakész
információ csere érdekében .
Civil szervezetek meglévő csoportjaival a
kapcsolat
megtartása,
új
együttműködések kialakítása.

•

Számítógépes információkezelésben rejlő
költségcsökkentő és hatékonyságnövelő
lehetőségek
kihasználása
az
adatvédelmi-és
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 az együttműködés előnyeit

•

A járóbeteg-szakellátás keretében a
meglévő feltételekbe beilleszthető, illetve
csekély
beruházás-igényű
szakrendelésekkel
történő
kapacitásbővítés megfontolása
A koncepció elfogadását követően
kétévenkénti felülvizsgálat

•

Önk.

folyamatos

éves
költségvetés

folyamatos

folyamatos

Civil Fórum

folyamatos

Önk.
Ügyelet
Rendelőintéz
et

2016. év

Önk.

folyamatos

Önk.
Vállalkozó
házi orvosok
Önk.
Rendelőintéz
et
OTH

folyamatos

2016 év

Önk.
Rendelőintéz
et
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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére.
Tárgy : A „Város képe” : városépítészet, zöld területek, sétáló utak, sétányok, parkok,
játszóterek, közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Város képe az ami a településből vizuálisan megmutatkozik: az épített környezet, és a
természeti környezet - vagyis az amit Szentgotthárdból lát az aki itt él és az is aki csak
látogatóként ide érkezik.
Szentgotthárd ez idáig kialakult „városképét” nagyban meghatározta a történelmi múlt, az
örökölt városképi megjelenés, az elmúlt években, évtizedekben elfogadott országos, Vasmegyei, helyi területrendezési, településszerkezeti tervek, integrált településfejlesztési
stratégia (OTrT, VMTrT, ITS), a vonatkozó építéshatósági jogszabályok (OTÉK), helyi
részleges szabályozási tervek és a rendelkezésre álló külső és helyi erőforrások.
A városképi fejlesztéseket befolyásolja a település jövőképében megfogalmazott dinamikusan
fejlődő járműipari szegmens és annak beszállítói, az idegenforgalmi, turisztikai célok, a
növekvő lakosságszám, a fiatalabb generáció részarányának növekedése. A városképi,
városépítészeti, közterület fejlesztési elképzelések összhangban kell, hogy legyenek a már
megfogalmazott és az önkormányzat által elfogadott városfejlesztési célokkal, a város
lakosságának igényeivel, elvárásaival. A fentiek figyelembe vételével történtek a „város
képét” befolyásoló beruházások, felújítások és lettek tervezve az idei pályázati forrásokat is
igénybe vevő fejlesztések.
Szentgotthárd városképét meghatározó középületek, lakóépületek, közterületek egy része
napjainkra elhasználódott az egyre növekvő igényeknek kevésbé tud megfelelni.
Önkormányzatunk elsősorban a gazdasági fejlődést, idegenforgalmat segítő, a képzett
munkaerő igényeinek megfelelő beruházásokkal (Ipari parki infrastrukturális fejlesztések,
Fürdő működtetés, sportlétesítmények építése, útfelújítások, közlekedést, parkolást segítő
fejlesztések, zöldterületek, parkok rekonstrukciója, csapadékvíz biztonságos elvezetése,
kulturális tevékenység elősegítése, Mozi működtetése, állatbarát kutyamenhely létrehozása
stb) segítette, segíti ez „élhető város” célkitűzés elérését.
A tervezett célkitűzések megvalósítása érdekében a történelmi városmag, benne a Széll
Kálmán téri épületek felújítását mindig is kiemelt figyelem kísérte. A Széll Kálmán téri térfaltervnek megfelelően lettek felújítva a 14, 15. számú épületek, korszerűsítés alatt áll
(homlokzat felújítás hőszigeteléssel, tetőtér beépítés) a 20. számú épület. Új színfoltja lett
városunknak a Széchenyi Általános Iskola oktatási szárnyainak homlokzat felújítása. A Deák
Ferenc utcai Zeneiskola tetőszerkezete az eredeti állapotot, megjelenést figyelembe véve lett
felújítva az emeleti födémszerkezettel együtt. A várkertben 42 férőhelyes parkoló épült a
Széll Kálmán tér gépkocsi forgalmának tehermentesítése érdekében. A várkertben gyalogosok
és kerékpárosok használta út mellett LED lámpák lettek felszerelve. A városképet javító térkő
burkolat épült a Vörösmarty Gimnázium udvarán.
A szentgotthárdi közterületek, parkok, játszóterek fenntartásával és fejlesztésével
részletesen foglalkozik városunk képviselő-testülete által elfogadott „Közterület-fenntartásiés Fejlesztési, Cselekvési Terv” amely 2014-2019. évekre vonatkozóan ad útmutatót a
végzendő munkákról. A Cselekvési Terv előírásainak megfelelően készülnek az éves
közterület, zöldterület, park, játszótér karbantartási, felújítási tervek, melynek keretében a
városi játszótereket (11 db) rendszeresen ellenőrzi a SZET Szentgotthárdi kft és a szükséges
karbantartásokat, javításokat elvégzik. Igaz, ezek közül tényleges használatban csak 6 db van.
A parkok (várkert, Szabadság téri liget, Széll Kálmán tér stb), játszóterek fenntartási munkáit,
közterületek tisztántartását a SZET Szentgotthárdi kft végzi. Az igényesebb zöldterület
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gondozás végett a parkfenntartás és az eseti kaszálások költségkeretét önkormányzatunk ez
évi költségvetésében 1.8 + 1.7 MFt-al megemelte. Ennek ellenére – az egyre növekvő igények
miatt – a Széll Kálmán téren a szökőkút melletti park és annak burkolata a Korzó étterem előtt
felújítást igényel. A Szabadság téri liget csapadékvíz elvezetését lenne szükséges még javítani
és újabb játszótér eszközök kihelyezésére lenne igény. Az Arany János Iskola előtti parkoló
is bővítést igényel. Városszerte további utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) kihelyezése
lenne célszerű.
Jelenlegi rendeletünk szerint, közterületeken árusítani csak esetenként, engedéllyel és csak
meghatározott rövid időszakban lehet. Időszaki árusítások részére a Termelői Piac lett létre
hozva, ezen tevékenységeket (zöldség, palánta, virág, gomba stb. értékesítés) csak ott
szabadna végezni. Egyéb közterületeket lefoglalni árusítás céljából - véleményünk szerint nem szabadna
A városképet befolyásoló idei tervek között szerepel a Széll Kálmán tér 19, továbbá a
Művelődési ház tető és homlokzat felújítása (VP-6-7.4.1.1-16) és a Játékvár Óvoda
homlokzatának hőszigetelése, színezése (TOP-4.2.1-15). Az Arany János Általános Iskola és
a Vörösmarty Gimnázium épületeit pályázati támogatással (KEHOP és TOP) szeretnénk
energetikailag korszerűsíteni, homlokzataikat felújítani.
A felújított és felújításra váró épületek külső megjelenése, homlokzat díszítése szervesen
illeszkedik a képviselő-testület által elfogadott városképi koncepcióba, Széll Kálmán téri
látványtervbe.
A városkép meghatározó elemei a parkok, közterületek, utak, parkolók, utcabútorok,
információs táblák, közvilágítás. Közterületek, közparkok fejlesztésénél, felújításánál a
jelenlegi és leendő városlakók igényeit (kerékpárutak, zöldterületek, játszóterek, parkolók,
utak, járdák, buszmegállók) próbáljuk figyelembe venni.
„Zöld város kialakítása” projekt keretében 2016. évben a várkert felújítását tervezzük TOP2.1.2-15 pályázati támogatással. A felújítás során – többek között - új kőzúzalékos és térkő
burkolatú sétányok, padok, fa és növényzet telepítése és további részleges LED-es
parkvilágítás kerülne kiépítésre. A várkert felújításához kapcsolódik a Művelődési ház
udvarán a szebb időket látott Szaletli felújítása is. A Kossuth út és a Fürdő út közötti parkoló
rekonstrukciós tervei is elkészültek az építési engedélyt megkaptuk, a kivitelezés elkezdhető.
Az Arany János Általános Iskola előtti gépkocsi parkolás, megállás elősegítése érdekében a
meglévő parkoló bővítésének tervezését rendeltük meg. A Honvéd utca déli oldalán, a III.
Béla Szakképző Iskola előtt, párhuzamos parkolók létrehozásával az utca forgalomtechnikai
problémáin kívánunk segíteni.
A növekvő igények miatt a Szabadság liget játszótéri elemekkel történő fejlesztése is
időszerűvé vált. Úgyszintén fejlesztésre szorul a Radnóti úti játszótér is.
A TOP-1.2.1-15 pályázaton indulva a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos látogatok számára
vonzó közterületi fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani.
Szentgotthárd városképét meghatározó jelenlegi és tervezett fejlesztésék döntő mértékben
összhangban vannak a városlakók igényeivel és önkormányzatunk forrást biztosító
lehetőségeivel.
A fentiekből megállapítható, hogy városunk önkormányzata és polgármesteri hivatala a
lehetőségei határáig sok mindent megtett az élhetőbb, szebb városképű, kicsi és nagy,
fiatalabb és idősebb városlakók és az idelátogató vendégek igényeinek mind teljesebb
kiszolgálása érdekében.
Határozati javaslat
1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „város képe” városépítészet
előterjesztésben foglalt beszámolót megismerte, elfogadja.
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „város képe” városépítészet
előterjesztésben foglalt beszámolót megismerte, és azt az alábbiakkal …………egészíti ki.
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